
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2022.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Conforme orientação contida no Ofício-Circular GAB-DG

TSE nº 103/2022 (1033612), processo SEI nº 0002555-
17.2022.6.02.8000, solicito avaliação de
encaminhamento à Secretaria de Administração o pedido de adesão a
ARP do TSE para Contratação de subscrições de solução antivírus.

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-TSE Nº 1/2022
Licitação-TSE nº 84/2021
SEI: 2021.00.000003531-9
OBJETO: Contratação de subscrições de solução de

antivírus.
Publicação: 10/1/2022
 
Para a aquisição em tela, busca-se:
 
350 licenças do trend parta estações e
120 licenças de antivírus para servidores.
 
As orientações estão detalhadas no referido ofício.
 
À decisão superior.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 29/04/2022, às 12:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1055470 e o código CRC B74E9781.

0004111-54.2022.6.02.8000 1055470v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2022.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que Vossa Senhoria verifique a

possibilidade de viabilizar, com o envolvimento das áreas
administrativas competentes, a adesão à ARP TSE nº 01/2022,
com a finalidade de adquirir 350 licenças do trend parta
estações e 120 licenças de antivírus para servidores.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 29/04/2022, às 13:25, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1055622 e o código CRC B5374B6A.

0004111-54.2022.6.02.8000 1055622v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2022.
Para complemento da instrução, solicito à STI

informar se consta processo aberto para a aquisição das
licenças indicadas, inclusive com aferição de vantajosidade
para a hipótese de adesão à ARP TSE nº 01/2022, com a
finalidade de adquirir 350 licenças do trend parta estações
e 120 licenças de antivírus para servidores, conforme
reportado no Despacho STI 1055622.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 29/04/2022, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1055648 e o código CRC 2F570D30.

0004111-54.2022.6.02.8000 1055648v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2022.
Ao Coordenador de Infraestrutura para

manifestação.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 03/05/2022, às 17:12, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1057807 e o código CRC 319C3B1F.

0004111-54.2022.6.02.8000 1057807v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2022.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Cumpre-me solicitar orientação quanto à real

necessidade de abertura local de procedimento com vista à
aquisição em tela, com todas as etapas da Resolução CNJ nº
m182/2013, posto que a condição deste Regional, conforme
consignado no Ofício-Circular GAB-DG TSE nº 103/2022
(1033612) é a de partícipe.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 04/05/2022, às 09:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1058190 e o código CRC 5579FB38.

0004111-54.2022.6.02.8000 1058190v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Solicito orientação quanto à real necessidade de

abertura local de procedimento para a aquisição tratada
nestes autos, consoante manifestação do Coordenador de
Infraestrutura.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 06/05/2022, às 09:27, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1060279 e o código CRC B38ED699.

0004111-54.2022.6.02.8000 1060279v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2022.
À COMAP/SLC e SEIC, para instrução, devendo aos

autos ser juntados os instrumentos de suporte contratual
pertinentes e respectivos documentos habilitatórios.

Após, solicito remeter o feito à COFIN, para
reserva de crédito, tendo em vista os quantitativos
assinalados no Despacho COINF 1055470.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/05/2022, às 22:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1061030 e o código CRC 65FB5415.

0004111-54.2022.6.02.8000 1061030v1
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TRIBUNAL	SUPERIOR	ELEITORAL

SECRETARIA	DE	ADMINISTRAÇÃO

EDITAL	DE	LICITAÇÃO	TSE	Nº	84/2021

 
MODALIDADE:	PREGÃO

FORMA:	ELETRÔNICA

 

SISTEMA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS

 

PROCESSO	Nº	2021.00.000003531-9

 

O Tribunal Superior Eleitoral, sediado no Setor de Administração Federal
Sul, SAFS Q. 7, Lotes 1 e 2, Brasıĺia/DF, torna público que realizará licitação na
modalidade pregão, na forma eletrônica, em atendimento à solicitação da Seção
de Suporte a Aplicações, para registro de preços para eventual contratação de
subscrições de solução de antivıŕus com EDR para estações e servidores, serviço
de instalação e transferência de conhecimento, conforme as especi�icações,
condições, quantidades e prazos constantes do Termo de Referência – Anexo I
deste Edital. A licitação será regida pelas Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002,
pela Lei Complementar nº 123/2006 e pelos Decretos nº 7.892/2013, nº
8.538/2015 e nº 10.024/2019. 

A proposta de preços, bem como os documentos de habilitação deverão
ser enviados, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, no perıódo
compreendido entre as 08 horas do dia  1º de dezembro de 2021 e as 14 horas
do dia 10 de dezembro de 2021 (horário de Brasıĺia).

A sessão pública será aberta no dia 15 de dezembro de 2021, às 14
horas, ou no mesmo horário do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de
não haver expediente na data marcada.

Farão	parte	deste	Registro	de	Preços,	como	órgãos	participantes,	os
Tribunais	 Regionais	 Eleitorais	 –	 TREs,	 que	 serão	 responsáveis	 pelas	 suas
respectivas	contratações.

							

CAPÍTULO	I	–	DO	OBJETO

1. A presente licitação, por lote	 único, tem por objeto o registro de
preços para eventual contratação de subscrições de solução de antivıŕus com
EDR para estações e servidores, serviço de instalação e transferência de
conhecimento, com pagamento anual, pelo perıódo de 60 (sessenta), consoante
especi�icações, condições, quantidades e prazos constantes do Termo de
Referência – Anexo I deste Edital.
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2.	Fazem parte do presente edital os anexos abaixo relacionados:

Anexo I - Termo de Referência 
Anexo I-I - Especificações Técnicas
Anexo I-II - Modelo de Proposta
Anexo I-III - Listas de Verificação
Anexo I-IV - Designação de Preposto
Anexo I-V - Termo de Confidencialidade
Anexo I-VI - Quantidade Mínima
Anexo I-VII - Quantidade Estimada pelos TREs e TSE
Anexo II - Minuta de Ata de Registro de Preços
Anexo II-I - Itens Registrados
Anexo III - Minuta de Contrato

 

CAPÍTULO	II	–	DAS	CONDIÇÕES	PARA	PARTICIPAÇÃO

1. Para participar deste pregão eletrônico a licitante deverá preencher os
seguintes requisitos:

1.1.	 Ser credenciada no órgão central do Sistema de Serviços Gerais -
SISG, por intermédio do sıt́io www.comprasgovernamentais.gov.br, que atuará
como órgão provedor do Sistema Eletrônico  de Compras do Governo Federal.

1.2.	 Enviar em campo próprio do sistema eletrônico as seguintes
declarações virtuais:

de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está
em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;
de que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 anos (Lei nº 9.854/99);
de quaisquer fatos supervenientes à inscrição cadastral impeditivos de sua
habilitação;
de elaboração independente de proposta; e
de que atende aos requisitos do art. 3° da LC n.° 123/2006, para fazer jus aos
benefícios previstos na referida lei.

 1.2.1.	A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará a licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

1.3.	 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das
propostas serão de responsabilidade exclusiva da licitante, não se
responsabilizando o Tribunal Superior Eleitoral por quaisquer custos, transações
efetuadas pela licitante ou eventual desconexão do sistema.

2.	Não poderão participar deste pregão eletrônico:

2.1.	Consórcio de empresas;

2.2.	 Empresas em processo de recuperação judicial, sem plano de
recuperação acolhido judicialmente ou certidão emitida pela instância judicial
competente ou documento judicial compatıv́el; em processo de recuperação
extrajudicial; cuja falência tenha sido decretada; que se encontrem sob concurso
de credores; e em dissolução ou em liquidação;
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2.3.	 Empresas que estejam declaradas inidôneas ou impedidas para
licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, desde que o ato tenha
sido publicado no Diário O�icial da União pelo órgão que o praticou, bem como as
que tenham sido punidas com suspensão temporária de participação em licitação
e impedimento de contratar com o Tribunal Superior Eleitoral;

2.3.1.	 Será efetuada, pelo Pregoeiro, consulta aos cadastros o�iciais:
Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por
Ato que implique em Inelegibilidade – CNCIAI, Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas (CEIS) e Cadastro de Inidôneos do TCU;

2.4.	 .	 Empresas que possuam inscrição no cadastro de empregadores
�lagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo,
instituıd́o pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4/2016; 

2.4.1.	 Será efetuada, pelo Pregoeiro, consulta do nome da empresa na
"lista suja" de empregadores �lagrados explorando trabalhadores em condições
análogas às de escravo emitida pelo Ministério de Trabalho e Previdência,
atualizada periodicamente em seu sıt́io eletrônico
(https://www.gov.br/trabalho/pt-br/assuntos/�iscalizacao/combate-ao-trabalho-
escravo);

2.5.	Empresas ou seus dirigentes que possuam condenação por infringir
as leis de combate à discriminação de raça ou gênero, ao trabalho infantil e ao
trabalho escravo, em afronta ao que está previsto no art. 1º e no art. 170 da
Constituição Federal de 1988; no art. 149 do Código Penal Brasileiro; no Decreto
nº 5.017, de 12 de março de 2004, (promulga o Protocolo de Palermo) e nas
Convenções da OIT, no art. 29 e no art. 105;

2.5.1. A comprovação será feita mediante Certidão Judicial de
Distribuição, informalmente conhecida como "nada consta" ou "certidão negativa",
da Justiça Federal e da Justiça Comum, para a licitante e para seus dirigentes, que
deverá ser encaminhada juntamente com a proposta e documentos de habilitação
na forma de�inida no item 1 do Capıt́ulo IV deste Edital;

2.5.1.1. Eventual ausência de juntada da Certidão Judicial de Distribuição
poderá ser saneada pelo Pregoeiro, por diligência, que solicitará a sua anexação
no Sistema Comprasnet, na forma do item 3 do Capıt́ulo VIII ou, se necessário,
prorrogará o prazo, mediante solicitação justi�icada da licitante e decisão
fundamentada do Pregoeiro, registradas em ata.  

 

CAPÍTULO	III	–	DO	CREDENCIAMENTO

1.	A licitante deverá credenciar-se no sistema de Compras do Governo
Federal, disponıv́el no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br,
no prazo mıńimo de 3 (três) dias úteis antes da data de realização do pregão
eletrônico.

1.1.	O credenciamento é o nıv́el básico do registro cadastral no SICAF
que permite a participação dos interessados em qualquer pregão na forma
eletrônica e será feito pela atribuição de chave de identi�icação e de senha
pessoal e intransferıv́el para acesso ao sistema eletrônico.

1.2.	 O credenciamento da licitante, assim como a sua manutenção,
dependerá de registro cadastral prévio e atualizado no Sistema de
Cadastramento Uni�icado de Fornecedores – SICAF.
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1.3.	 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão
eletrônico.

2.	O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente
ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Tribunal
Superior Eleitoral, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

 

CAPÍTULO	 IV	 –	 	 DA	 APRESENTAÇÃO	 DA	 PROPOSTA	 E	 DOS
DOCUMENTOS	DE	HABILITAÇÃO	

1.	 A proposta de preços, com	 todas	 as	 exigências	 descritas	 no
Capítulo	VIII, bem como os documentos de habilitação exigidos no Capıt́ulo IX
deste edital, observado o disposto no item 3 do Capıt́ulo VII deste
Edital, deverão ser enviados em formulários especı�́icos, mediante o uso da chave
de acesso e senha privativa da licitante, exclusivamente, por meio do sistema
eletrônico, no perıódo compreendido no preâmbulo deste Edital.

1.1. A comprovação dos documentos de habilitação que constem do
SICAF poderá ser feita, pelo Pregoeiro, mediante consulta on-line ao sistema,
assegurando o direito de acesso aos dados às demais licitantes.

1.2. Nesta etapa do certame, não haverá ordem de classi�icação das
propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de julgamento da
proposta.

1.3. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante
melhor classi�icada somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e
para acesso público após o encerramento da fase de lances.

1.4.	 Como condição de participação, as licitantes deverão
obrigatoriamente apresentar cotação de preços para todos os itens que
compõem o lote.

2.	As licitantes se responsabilizarão pelas transações efetuadas em seu
nome, assumindo como �irmes e verdadeiras suas propostas, assim como os
lances inseridos, bem como pelo acompanhamento de todas as operações
efetuadas no sistema eletrônico durante a sessão pública, arcando com quaisquer
ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

3.	Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir
suas propostas e os documentos de habilitação anteriormente apresentados.

4.	A proposta deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e
seus anexos, não sendo aceita oferta de produtos/serviços com caracterıśticas e
quantidades diferentes das indicadas no Termo de Referência – Anexo I deste
Edital.

5.	O envio da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.	 	 Os preços oferecidos serão �ixos e irreajustáveis, ressalvando-se o
disposto nos artigos 17, 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.
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CAPÍTULO	V	–	DA	ABERTURA	DA	SESSÃO

1.	No horário previsto no Edital, a sessão pública na internet será aberta
por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

2.	O Pregoeiro veri�icará as propostas apresentadas e desclassi�icará, de
forma fundamentada e registrada no sistema, aquelas que estejam em
desconformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

2.1. A desclassi�icação de um único item do lote implicará na
desclassi�icação da proposta para todo o lote.

3.	O sistema ordenará automaticamente as propostas classi�icadas pelo
Pregoeiro, visto que somente estas participarão da fase de lance.

 

CAPÍTULO	VI	–	DA	COMPETITIVIDADE	–	FORMULAÇÃO	DE	LANCES	

1.	 Aberta a etapa competitiva, sessão pública, as licitantes deverão
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a
licitante imediatamente informada, on-line, do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

1.1.	 Os lances serão ofertados pelo valor unitário de cada item que
compõe o lote.

1.1.1. Para os itens 1, 2 e 3, o valor unitário corresponde a 60(sessenta)
meses.

1.2.	 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o
horário �ixado para a abertura da sessão pública e as regras estabelecidas neste
Edital.

1.3.	A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela
ofertado e registrado pelo sistema eletrônico, porém, o lance poderá ser
intermediário, ou seja, igual ou superior à melhor oferta registrada. 

1.4.	Será adotado para o envio de lances neste pregão eletrônico o modo
de disputa “aberto	e	fechado”, em que as licitantes apresentarão lances públicos
e sucessivos, com lance �inal e fechado.

1.5. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de
15 minutos. Encerrado esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, que transcorrerá pelo perıódo de até 10 minutos, �indo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

1.6. Encerrado o prazo previsto no subitem 1.5 deste Capıt́ulo, o sistema
abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das
ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar
um lance �inal e fechado em até 5 minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

1.6.1. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições de�inidas
no item 1.6, os autores dos melhores lances, na ordem de classi�icação, até o
máximo de 3 (três), poderão oferecer um lance �inal e fechado em até 5 minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
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1.7. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens 1.6 e 1.6.1, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

1.7.1. Não havendo lance �inal e fechado classi�icado na forma
estabelecida nos subitens 1.6 e 1.6.1, haverá o reinıćio da etapa fechada, para que
os demais licitantes, até o máximo de 3 (três), na ordem de classi�icação, possam
ofertar um lance �inal e fechado em até 5 minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo, observado, após essa etapa, o disposto no subitem
1.7.

1.8. Caso nenhuma licitante classi�icada na etapa de lance fechado atenda
às exigências de habilitação, o Pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio,
justi�icadamente, admitir o reinıćio da etapa fechada de lance, nos termos
dispostos no subitem 1.6.1. 

1.9. Se houver mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele
registrado em primeiro lugar.

2.	 As licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, durante a sessão pública do pregão eletrônico, sendo vedada a
identi�icação do seu detentor.

3. Após a fase de lances, o sistema identi�icará em coluna própria as
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) participantes, fazendo
a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma ME
ou EPP, e das demais ME ou EPP na ordem de classi�icação, que será
disponibilizada automaticamente nas telas do pregoeiro e do fornecedor e
encaminhada mensagem por meio de chat.

4.	Se o menor lance for ofertado por licitante que não se enquadre na
condição de ME ou EPP, o sistema facultará a estas o exercıćio do direito de
preferência para �ins de desempate, conforme determina o § 2º do art. 44 da LC
nº 123/2006, momento no qual a ME ou EPP mais bem classi�icada será
convocada para apresentar nova proposta, no prazo máximo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, sob pena de preclusão, consoante determina o
§ 3º do art. 45 da LC nº 123/2006. 

5. Caso a ME ou EPP convocada decline de exercer o direito de
preferência, o sistema convocará as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do § 2º do art. 44 da LC nº 123/2006, na ordem de
classi�icação.

6. Se houver êxito no procedimento especi�icado acima, o sistema
disponibilizará nova classi�icação dos fornecedores para �ins de aceitação pelo
pregoeiro. Não havendo êxito ou não existindo ME ou EPP participante,
prevalecerá a classi�icação inicial.

7. Se houver equivalência de valores apresentados pelas ME ou EPP, que
se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do art. 44 da LC nº 123/2006, o
sistema efetuará sorteio para identi�icar a empresa que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.

8. Havendo equivalência de valores apresentados por empresas em
igualdade de condições, será assegurada a ordem de preferência disposta no art.
3º, § 2º da Lei nº 8.666/1993, com redação dada pela Lei nº 12.349 de
15/12/2010.
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8.1. No caso de desempate nos termos descritos no item 8 deste Capıt́ulo,
a empresa �icará obrigada a cumprir o disposto nesse item durante toda a
vigência da contratação, conforme art. 66-A da Lei nº 8.666/1993.

8.2. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será
sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

9.	 No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema poderá permanecer acessıv́el às
licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possıv́el,
sua atuação no certame, sem prejuıźo dos atos realizados.

9.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e reiniciada somente após
a comunicação expressa aos participantes, com no mıńimo, 24 (vinte e quatro)
horas de antecedência, no endereço
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

 

CAPÍTULO	 VII	 –	 DA	 CLASSIFICAÇÃO	 DAS	 PROPOSTAS	 E	 DO
JULGAMENTO	DA	LICITAÇÃO

1.	 Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro julgará as propostas,
adotando o critério de menor preço global do lote e encaminhará contraproposta
pelo sistema eletrônico diretamente à licitante que tenha ofertado o melhor
preço, para que seja obtida melhor proposta, bem como decidirá sobre sua
aceitação, observando-se a adequação ao objeto e a compatibilidade do preço em
relação ao estimado para a contratação. A negociação poderá ser acompanhada
pelas demais licitantes. 

1.1.	Embora a classi�icação �inal para o lote seja por seu valor total, a
disputa será pelo preço unitário de cada item que compõe o lote. A cada lance
ofertado (por item), o sistema atualizará automaticamente o valor global do lote,
sagrando-se vencedora a licitante que ofertar o menor valor global do lote.

1.1.1.	 A desclassi�icação de um único item do lote implicará na
desclassi�icação da proposta para todo o lote.

1.2.	 Será desclassi�icada a proposta que apresentar preços
manifestamente inexequıv́eis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentos que comprovem que os
custos dos insumos são coerentes com os de mercado.

1.2.1. Se houver indıćios de inexequibilidade da proposta de preço, ou
em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser
efetuada diligência, e adotados, entre outros e no que couber, os seguintes
procedimentos: 

a) questionamentos junto à proponente para a apresentação de
justi�icativas e comprovações em relação aos custos com indıćios de
inexequibilidade;

b) veri�icação de acordos, convenções coletivas ou sentenças normativas;

c) levantamento de informações no Ministério do Trabalho e
Previdência e consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou
Municipal;

d) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
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e) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas para veri�icação
de contratos da mesma natureza;

f) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

g) veri�icação de notas �iscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

h) levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por
órgãos de pesquisa;

i) estudos setoriais;

j) análise de soluções técnicas e/ou condições excepcionalmente
favoráveis que o proponente detenha para o fornecimento/prestação dos
serviços; e

k) demais veri�icações que porventura se �izerem necessárias.

2.	Aceita a melhor oferta, o Pregoeiro anunciará a licitante classi�icada
em primeiro lugar para o lote, imediatamente depois do encerramento da etapa
competitiva da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão
acerca do valor, conforme descrito no item 1 deste Capıt́ulo  e veri�icará a
habilitação da licitante conforme disposições deste Edital.  

3. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando
necessários à con�irmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
solicitados pelo pregoeiro e encaminhados pela licitante melhor classi�icada,
exclusivamente via sistema, após o encerramento do envio de lances, observado
o prazo de que trata o item 3 do Capıt́ulo VIII deste Edital.

3.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justi�icada da licitante, formulada antes de �indo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

4. Na hipótese de a proposta não ser aceitável ou se a licitante não
atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta
subsequente até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos descritos
neste Edital, em conformidade com o disposto no item 1 deste Capıt́ulo.

5.	Constatado o atendimento às exigências �ixadas neste Edital, a licitante
classi�icada em primeiro lugar será declarada vencedora da licitação.

6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurıd́ica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessıv́el a todos, atribuindo-lhes validade e e�icácia para �ins
de habilitação e classi�icação.

6.1.	Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 6 deste
Capıt́ulo, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no mıńimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, sendo a ocorrência será
registrada em ata.

 

CAPÍTULO	VIII	–DA	PROPOSTA

1.	 A proposta de preços das licitantes deverá ser elaborada com
observância das seguintes exigências:
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1.1. não conter cotações alternativas, emendas ou entrelinhas;

1.2. fazer menção ao número deste edital, conter a razão social da
licitante, seu CNPJ, dados bancários e endereço completo;

1.2.1.	a falta do CNPJ e (ou) endereço completo poderá ser preenchida
pelos dados constantes no sistema eletrônico;

1.3.	 conter cotação de preço unitário e total para todos os itens que
compõe o lote, em Real, incluıd́os todos os tributos, fretes, taxas, suporte técnico, 
garantia, mão de obra, repasse de conhecimento e demais encargos pertinentes,
conforme Modelo de Proposta constante do Anexo I-II do Termo de Referência -
Anexo I deste Edital;

1.3.1.	 embora o critério de julgamento da licitação  seja o de menor
preço global do lote, a licitante deverá apresentar cotação de preço para todos os
itens que compõem o lote;

1.3.2.	 os preços unitários e totais estimados para os itens são
os constantes do Capıt́ulo 15 do Termo de Referência - Anexo I deste Edital;

1.4. vir acompanhada de planilha contendo o item, sua descrição de
forma clara e detalhada, bem como a comprovação técnica de atendimento;

1.4.1. Será permitido o uso de expressões técnicas de uso comum na
lıńgua inglesa;

1.5.	conter marca e modelo do produto ofertado;

1.6. indicar o número do CNPJ da �ilial ou do estabelecimento da licitante
que emitirá a nota �iscal referente ao fornecimento/prestação dos serviços,
indicação essa indispensável para efeito de empenho da despesa e realização do
pagamento nos termos do Capıt́ulo XIII deste Edital.

2. A apresentação da proposta implicará, necessariamente, a anuência a
todas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto aos
prazos de execução e condições de garantia constantes do Termo de Referência –
Anexo I do Edital, bem como quanto à validade da proposta não inferior a 60
(sessenta) dias, contados da data de sua entrega.

3. Após a fase de lances, a proposta de preços da licitante classi�icada em
primeiro lugar, ajustada ao valor �inal aceito pelo pregoeiro, juntamente com os
documentos de que trata o item 3 do Capıt́ulo VII, quando for o caso, deverá ser
anexada ao Sistema Comprasnet após solicitação do Pregoeiro pela opção
“Convocar	Anexo”, no prazo de 2 (duas) horas, contado de sua solicitação. 

 

CAPÍTULO	IX	–	DA	HABILITAÇÃO	DA	LICITANTE	

1.	 Para habilitação neste pregão eletrônico, serão exigidos os
documentos discriminados abaixo, além da regularidade do cadastramento da
licitante perante o Sistema de Cadastramento Uni�icado de Fornecedores - SICAF,
nos nıv́eis I, II, III e VI, conforme art. 6º da IN SEGES/MP nº 3, de 26/04/2018:

1.1. Atestado(s) ou declaração(ões)  de capacidade técnica-
operacional em nome da empresa, expedido(s) por pessoa(s) jurıd́ica(s) de
direito público ou privado, que comprove(m) que a licitante executou a contento
entrega de objeto compatıv́el com o descrito no Termo de Referência - Anexo I
deste Edital.
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1.1.1.	Será considerado objeto compatıv́el o fornecimento de licenças de
antivıŕus com prestação de suporte, comprovando-se no mıńimo 50 % (cinquenta
por cento) do quantitativo total registrado.

1.2.	 O(s) atestado(s) deverá(ão) conter, no mıńimo, as seguintes
informações:

1.2.1. O contratante e seu endereço;

1.2.2. Discriminação do serviço prestado;

1.2.3.	Volume ou quantidade de serviços realizados;

1.2.4. Perıódo de realização dos serviços;

1.2.5.	 Manifestação expressa do Contratante de que a licitante
“atende(eu) satisfatoriamente ao contrato” ou manifestação do grau de satisfação
do cliente (ex.: bom, ótimo, excelente), em relação aos serviços prestados.

1.3.	 Será admitido o somatório de atestados desde que os serviços
tenham sido prestados simultaneamente.

1.4.	 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inıćio de sua execução, exceto
se �irmado para ser executado em prazo inferior.

2.	 Para os documentos que têm prazo de validade e este não estiver
expresso no documento, será considerada a validade de 90 (noventa) dias, a
partir de sua emissão, se outro prazo não estiver �ixado em lei.

3.	A regularidade do cadastramento das licitantes perante o SICAF, nos
nıv́eis exigidos no item 1 deste Capıt́ulo, será veri�icada mediante consulta on-
line	ao sistema.

3.1.	 E�  dever da licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão
pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta e
documentos, a respectiva documentação atualizada.

3.2. O descumprimento do subitem 3.1 implicará a inabilitação da
licitante, exceto se a consulta aos sıt́ios eletrônicos o�iciais emissores de certidões
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s),
conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

3.3. A regularidade no SICAF referente ao nıv́el VI descrito no item 1
deste Capıt́ulo refere-se tanto à Certidão negativa de falência, recuperação
judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurıd́ica quanto ao do balanço patrimonial.

3.4. Caso o balanço patrimonial apresente alguma irregularidade perante
o SICAF ou, embora regular, apresente ıńdices de LG, SG, e LC menores que 1, a
licitante deverá encaminhá-lo ao Pregoeiro juntamente com as demonstrações
contábeis do último exercıćio social, já exigıv́eis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação �inanceira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por ıńdices
o�iciais quando encerrados há mais de 3 meses da data de apresentação da
proposta.

3.4.1.	 	 Serão considerados na forma da lei o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis assim apresentados:
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3.4.1.1.	publicados em Diário O�icial; ou

3.4.1.2.	publicados em jornal de grande circulação; ou

3.4.1.3.	por cópia registrada no órgão de registro público competente da
sede ou domicıĺio da licitante; ou

3.4.1.4.	por cópia extraıd́a do Livro Diário - devidamente autenticado no
órgão de registro público competente da sede ou domicıĺio da licitante - inclusive
com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou

3.4.1.5.	 por cópia extraıd́a do Livro Diário, com o respectivo
comprovante de entrega da Escrituração Contábil Digital ao SPED Contábil,
juntamente com o termo de autenticação eletrônica realizada pela Junta
Comercial; ou

3.4.1.6.	outros meios permitidos pelas normas de regência.

3.4.2.	 A análise da quali�icação econômico-�inanceira será feita por
servidores quali�icados designados pelo Tribunal Superior Eleitoral e avaliada
pelos I�ndices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), e Liquidez Corrente
(LC), que deverão ser iguais ou superiores a 1 (um):

 
LG =  ATIVO CIRCULANTE + REALIZA�VEL A LONGO PRAZO__

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NA� O CIRCULANTE
 

SG = __________________ATIVO TOTAL_________________
  PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NA� O CIRCULANTE

 
LC = __ATIVO CIRCULANTE_
         PASSIVO CIRCULANTE

 

3.4.3.	As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de
cálculos juntado ao balanço.

3.4.4.	A licitante que apresentar resultado menor do que 1, em quaisquer
dos ıńdices - Liquidez Geral - LG, Solvência Geral - SG, e Liquidez Corrente – LC,
deverá comprovar Capital Social mıńimo ou Patrimônio Lıq́uido  mıńimo
correspondente a 10% do valor total estimado para a contratação, na forma dos
§§ 2º e 3º do art. 31 da Lei nº 8.666/93.

3.4.5.	 Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio lıq́uido,
deverá ser apresentado, juntamente com esses documentos, o memorial de
cálculo correspondente.

3.4.6.	As demonstrações contábeis deverão apresentar as assinaturas do
titular ou representante da empresa e do contabilista responsável, legalmente
habilitado.

3.4.7.	 As demonstrações contábeis das empresas com menos de um
exercıćio social de existência devem cumprir a exigência contida na lei, mediante
a apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial
levantado.

3.4.8.	 Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as
demonstrações contábeis, as informações prestadas à Receita Federal.
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4.	Caso a licitante classi�icada em primeiro lugar esteja enquadrada na
condição de ME ou EPP e apresente alguma restrição relativa à regularidade
�iscal, será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
divulgação, por meio do chat, do resultado de habilitação do certame, podendo
ser concedida a prorrogação por igual perıódo, caso solicitado e mediante a
apresentação de justi�icativa, para regularização da situação, admitindo-se
certidões positivas com efeito de negativas, na forma da lei. Findo o prazo, as
licitantes serão convocadas para a nova sessão, na qual será registrado, no
sistema Comprasnet, o resultado de julgamento da habilitação, abrindo-se o prazo
para manifestação da intenção de recorrer, conforme descrito no item 1 do
Capıt́ulo X deste Edital.

4.1. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará a
decadência do direito à contratação, sem prejuıźo das sanções previstas na Lei nº
10.520/2002, sendo facultado à Administração convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classi�icação, ou revogar a licitação.

5. As licitantes deverão enviar os documentos exigidos para a
habilitação exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, conforme disposto no
item 1 do Capıt́ulo IV deste Edital.

6. Após a classi�icação das propostas, havendo a necessidade de envio de
documentos complementares à con�irmação daqueles exigidos neste edital e já
apresentados, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via
sistema, no mesmo prazo de�inido no item 3 do Capıt́ulo VIII deste
Edital, por solicitação do Pregoeiro. 

6.1. A diligência de que trata o item 6 permite, apenas, a solicitação de
documentos outros para con�irmação dos já apresentados, sendo exemplo a
requisição de cópia de contrato de prestação de serviços que tenha embasado a
emissão de atestado de capacidade técnica já apresentado.

7. Atendidas todas as disposições deste Edital, a licitante classi�icada em
primeiro lugar será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da
licitação, observado o disposto no Capıt́ulo X deste Edital.

 

CAPÍTULO	X	–	DOS	RECURSOS

1.	 Admitir-se-á, nos termos da legislação vigente, a interposição de
recursos, mediante manifestação prévia, imediata e motivada da licitante, feita
durante a sessão pública, em campo próprio do sistema, até o prazo �inal
estabelecido pelo Pregoeiro.

2.	 A apresentação das razões pela recorrente e de eventuais
contrarrazões pelas demais licitantes será realizada exclusivamente no âmbito do
sistema eletrônico, em formulários próprios, no prazo máximo de 3 (três) dias,
contados a partir da data do encerramento da sessão pública e do término do
prazo da recorrente, respectivamente, consignado pelo Pregoeiro na respectiva
ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
dos seus interesses.

3.	A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor
recurso, até o prazo �inal estabelecido pelo Pregoeiro na sessão pública deste
pregão eletrônico, implicará a decadência desse direito da licitante, podendo o
Pregoeiro adjudicar o objeto à vencedora.
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3.1.	 Apenas na presença dos pressupostos recursais, ou seja, a
sucumbência, a tempestividade, a legitimidade, o interesse e a motivação, os
recursos serão recebidos (Acórdão TCU n.° 694/2014 – Plenário).

4.	 Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente do Tribunal Superior Eleitoral adjudicará o
objeto e homologará o procedimento licitatório.

5.	Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos
interessados. Para tanto, as empresas interessadas deverão entrar em contato
com a secretaria da Comissão Permanente de Licitação, nos dias úteis, pelos
telefones 3030-8167/8173, haja vista as medidas de isolamento preventivas à
propagação do novo Coronavıŕus (COVID-19).

 

CAPÍTULO	XI	–	DA	ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS

1.	 Após a homologação do resultado do julgamento, a licitante
adjudicatária será convocada para �irmar a ata de registro de preços, conforme
minuta constante no Anexo II deste Edital, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis, sob pena de decair do direito a ter o seu preço registrado.

2.	O prazo �ixado no item 1 poderá ser prorrogado uma única vez e por
igual perıódo, desde que a solicitação seja apresentada ainda durante o
transcurso do interstıćio inicial, ocorrendo motivo justi�icado e aceito pelo
Tribunal Superior Eleitoral.

3.	A ata de registro de preços terá validade de 1 (um) ano, contado da
publicação de seu extrato no Diário O�icial da União.

4.	 E�  facultado à Administração, quando a licitante convocada não
comparecer para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições
estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, na ordem de classi�icação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira
colocada.

4.1. A recusa injusti�icada da licitante em assinar a ata dentro do prazo
estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades previstas neste Edital e em lei.

5.	 Os preços consignados na ata de registro de preços serão �ixos e
irreajustáveis durante o perıódo de vigência, ressalvando-se o disposto nos arts.
17, 18 e 19 do Decreto n.° 7.892/2013.

 

CAPÍTULO	XII	–	DA	CONTRATAÇÃO

1. Autorizada a contratação, sempre que houver necessidade, será
�irmado contrato com a empresa adjudicatária, o qual tomará por base
os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus
anexos, bem como na proposta apresentada pela adjudicatária. 

2. Após regular noti�icação por parte do TSE, a empresa adjudicatária
deverá assinar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, seguintes à noti�icação, o termo
de contrato (Anexo III), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuıźo
das sanções previstas no Capıt́ulo XIV deste Edital, obrigando-
se em conformidade com as disposições contratuais, do Termo de Referência, da
Ata de Registro de Preços e da proposta vencedora.
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3.	O prazo �ixado no item anterior poderá ser prorrogado uma única vez
e por igual perıódo, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda
durante o transcurso do interstıćio inicial, bem como que ocorra motivo justo e
aceito pelo TSE.

4. E�  facultado à Administração, quando a licitante registrada em primeiro
lugar não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, chamar as
licitantes remanescentes registradas, obedecida a ordem de classi�icação, para
fazê-lo em igual prazo, podendo, ainda, revogar a licitação, independente da
cominação prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

4.1. A recusa injusti�icada da licitante registrada em assinar o termo de
contrato, dentro do prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades
previstas neste Edital e em lei.

5. A emissão da nota de empenho em favor da contratada só deverá ser
efetuada após consulta ao CADIN, conforme estabelece o art. 6º da Lei
10.522/2002.

6.	Como condição para celebração do contrato, a licitante adjudicatária
deverá informar, nos termos do Anexo I-IV do Termo de Referência - Anexo I
deste Edital, nome do responsável (preposto), os contatos de telefone, e-mail ou
outro meio hábil para comunicação como TSE, e ainda, apresentar os seguintes
documentos:

6.1.	Termo de Con�idencialidade, constante do Anexos I-V do Termo de
Referência - Anexo I deste Edital, respectivamente, assinado pelo Preposto, em
nome da contratada, e por todos os demais funcionários que atuarem na
execução da contratação.

6.2.	 Declaração de que está regularmente inscrita no Regime Especial
Uni�icado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas ME e EPP -
Simples Nacional - para efeito do disposto no inciso XI, art. 4º da IN RFB nº
1234/2012, se	 for	 o	 caso, em 2 (duas) vias, assinada pelo seu representante
legal, conforme modelo constante do Anexo IV da referida IN.

 

CAPÍTULO	XIII	–	DA	LIQUIDAÇÃO	E	DO	PAGAMENTO

1. O pagamento do objeto da presente licitação será efetuado após o
recebimento de�initivo dos produtos/serviços nos termos estabelecidos no
Capıt́ulo 12 do Termo de Referência - Anexo I deste Edital, até o 10º (décimo) dia
útil, a partir da atestação da nota �iscal pelo servidor responsável, com a emissão
de ordem bancária para o crédito em conta corrente da contratada, observada a
ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.

1.1.	Para os itens 1, 2 e 3 o pagamento ocorrerá anualmente, sendo o
mesmo procedimento para as subscrições e para as suas renovações anuais.

1.1.1.	 A contratada deverá entregar o faturamento com toda
documentação exigida para liquidação e pagamento no ato da entrega do objeto
e quando das renovações anuais das subscrições.

1.2.	Para os item 4 e 5 o pagamento será realizado em parcela única,
sendo que:
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1.2.1.	 O pagamento relativo aos serviços descritos no item 4
ocorrerá somente após a conclusão das 28 (vinte e oito) instalações do software
de gerência da solução, devendo a contratada entregar o faturamento com toda
documentação exigida para liquidação e pagamento após a implantação completa
da solução no TSE e demais 27 Tribunais Regionais Eleitorais.

1.2.2. Para o pagamento relativo aos serviços descritos no item 5, a
contratada deverá entregar o faturamento com toda documentação exigida para
liquidação e pagamento em até 2 (dois) dias úteis após a realização da
transferência de conhecimento.

1.3.	 O atesto do objeto contratado se dará pelo �iscal, designado pela
autoridade competente, por meio da emissão de Nota Técnica de Atesto - NTA,
conforme previsto na IN nº 11/2021- TSE. O �iscal terá o prazo de até 2 (dois)
dias úteis para emitir a NTA e remeter o processo a CEOFI, contados do
recebimento do documento �iscal, acompanhado do Termo de Recebimento
De�initivo - TRD e dos demais documentos exigidos para liquidação e pagamento
da despesa.

1.4.	 Os Tribunais Regionais Eleitorais participantes deste Registro de
Preços se responsabilizarão pelo pagamento à contratada pelo fornecimento dos
produtos/prestação dos serviços de acordo com o quantitativo adquirido por
cada um deles.

2.	Na fase de liquidação e pagamento da despesa deverá ser veri�icada
pela área competente a regularidade �iscal da contratada perante a Seguridade
Social, Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e à Dıv́ida Ativa da União fornecida pela Receita Federal do Brasil), o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e, ainda, perante a Justiça do
Trabalho (Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT); admitida a certidão
positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei.

3. O CNPJ constante da nota �iscal/fatura deverá ser o mesmo indicado
na proposta e nota de empenho.

4.	Nos casos de pagamento efetuados após 30 (trinta) dias da emissão do
Termo de Recebimento De�initivo ou da apresentação da nota �iscal, conforme o
caso, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto,
�ica convencionado que a taxa de compensação �inanceira devida pelo TSE, entre
o 31º (trigésimo primeiro) dia e a data da emissão da ordem bancária, será a
seguinte:

 

EM	=	I	x	N	x	VP

Onde

EM = encargos moratórios;

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP = valor da parcela a ser paga;

I = 0,0001644 (ıńdice de compensação �inanceira por dia de atraso,
assim apurado

I = (6/100)/365).
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CAPÍTULO	XIV–	DAS	SANÇÕES	ADMINISTRATIVAS

1. No caso de a licitante, quando convocada, não assinar a ata de registro
de preços ou o instrumento contratual, deixar de entregar a documentação
exigida neste edital, apresentar documentação falsa, causar o atraso na execução
do contrato, não mantiver a proposta dentro do prazo de sua validade, falhar ou
fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar
informações falsas ou cometer fraude �iscal, garantido o direito à ampla defesa,
�icará sujeita às penas de impedimento de licitar e contratar com a União e de
descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuıźo das
sanções previstas em lei e no contrato (Anexo III).

1.1. A recusa da licitante classi�icada em assinar a ata de registro de
preços ou o contrato no prazo assinalado será considerada como inexecução
total da obrigação assumida, ensejando a aplicação das sanções previstas em lei e
neste Edital.

1.2.	As sanções serão registradas e publicadas no SICAF.

1.3.	As sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes
do cadastro de reserva, que, convocados, não honrarem o compromisso
assumido sem justi�icativa ou com justi�icativa recusada pela administração.

 

CAPÍTULO	XV–	DO	REAJUSTE	

1.	Os preços a serem pagos à CONTRATADA pelas licenças descritas nos
itens 1, 2 e 3 do lote desta licitação, serão �ixos e irreajustáveis pelo perıódo de
12 (doze) meses. Após esse perıódo, o reajuste será feito de ofıćio, podendo
ocorrer negociação entre as partes, momento no qual, será apreciada a
possibilidade da aplicação do ıńdice ICTI (IPEA), no perıódo entre o mês básico
da apresentação da proposta e o mês anterior ao reajuste, compreendendo
sempre o perıódo de 12 meses, de acordo com a seguinte fórmula: 

PR	=IMR	x	PA/IMM

Onde:

PR = Preço reajustado

IMR = I�ndice do ICTI (IPEA) do mês anterior ao reajuste	

IMM = I�ndice do ICTI (IPEA) do mês de apresentação da proposta	

PA = Preço anteriormente praticado

2.	 A administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a
contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus
custos ocorrida no perıódo do reajuste proposto.

 

CAPÍTULO	XVII	–	DOS	CRÉDITOS	ORÇAMENTÁRIOS	

1.	A despesa decorrente do fornecimento/prestação dos serviços objeto
deste pregão correrá à conta dos créditos orçamentários consignados à Justiça
Eleitoral no Orçamento da União, para o Exercıćio de 2022, na Natureza de
Despesa 33.90.40.06 - Locação de Software, na Ação 02.122.0033.20GP.0001 –
PO - Segurança da Informação da Justiça Eleitoral.
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CAPÍTULO	XVIII	–	DAS	DISPOSIÇÕES	FINAIS

1. Em caso de divergência existente entre as especi�icações descritas no
Sistema Comprasnet e as especi�icações constantes deste Edital, prevalecerão as
últimas.

2. Nenhuma indenização será devida às licitantes por apresentarem
documentação e (ou) elaborarem proposta relativa ao presente pregão
eletrônico.

3.	O Tribunal Superior Eleitoral não se responsabilizará por eventuais
danos causados à licitante, decorrentes do uso indevido da senha durante as
transações efetuadas, ainda que por terceiros.

4. O objeto dos instrumentos contratuais decorrentes deste pregão
poderá ser alterado conforme disposto no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a
contratar, facultando-se a realização de licitação especı�́ica para a aquisição
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de
condições.

6. A regra é a contratação por lote. A Administração somente poderá
contratar cada item que compõe o lote de forma independente, se tiver obtido o
menor preço nos lances individuais por item, para aquele item pretendido. 

7.	Será permitida aos Tribunais Regionais Eleitorais não participantes a
adesão à Ata de Registro de Preços proveniente deste Pregão para aquisição dos
itens 2 e 3 do Termo de Referência - Anexo I deste Edital.	

7.1.	O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
para os Tribunais Regionais Eleitorais não participantes, não poderá exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata para o TSE
(órgão gerenciador) e para os TREs participantes, independente do número de
TREs não participantes que aderirem. 

7.2. Não será permitida a adesão de nenhum órgão não participante da
ata e não pertencente à Justiça Eleitoral.

8.	 Caso qualquer documento apresentado pela licitante tenha sido
emitido em lıńgua estrangeira, este deverá estar acompanhado da respectiva
tradução para a lıńgua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e
devidamente autenticado pela via consular ou registrado em cartório de tıt́ulos e
documentos, nos termos do Decreto nº 13.609/1943, Lei nº 6.015/73 e demais
normas de regência, ressalvado o disposto nos itens 4.10 e 25.9 do Termo de
Referência - Anexo I deste Edital.

8.1. Se traduzido para a lıńgua portuguesa no exterior, a tradução deverá
ter sido efetuada por pro�issional quali�icado, segundo as leis do paıś de origem e
os documentos autenticados pela via consular.

9. TODOS OS ATOS DO CERTAME DEVEM SER REGISTRADOS EM TEMPO
REAL NO SISTEMA COMPRASNET, EXIGE� NCIA QUE NA� O PODERA�  SER AFASTADA
EM NENHUMA HIPO� TESE.

10. Conforme disposto no Decreto nº 7.892/2013, as demais licitantes
poderão reduzir seus preços ao valor da proposta vencedora para formação de
cadastro de reserva. Para tanto, serão adotados os seguintes procedimentos:
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10.1. No momento da homologação da licitação, a autoridade competente
convocará as licitantes interessadas em fazer parte do cadastro de reserva,
informando data/hora �im para formação do cadastro.

10.2.	 O sistema enviará um e-mail a todos os fornecedores com
propostas não recusadas para que eles possam aderir ao Cadastro de Reserva.

10.2.1. Caso seja de interesse, o fornecedor deverá clicar em
"PARTICIPAR" para registrar sua intenção em participar do cadastro.

10.3. O cadastro de reserva não prejudicará o resultado do certame em
relação à licitante mais bem classi�icada.

11. Para a aceitabilidade das propostas, das licitantes que aceitaram
reduzir seus preços, serão observados os procedimentos de�inidos no Capıt́ulo
VIII deste Edital.

11.1. A habilitação das licitantes que aceitaram reduzir seus preços será
efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 e quando houver
necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas
nos arts. 20 e 21, do Decreto nº 7.892/2013.

12.	 As empresas que tenham retirado cópia do edital e seus anexos
poderão formular consultas, solicitar informações e obter esclarecimentos
relativos à licitação, por escrito, pelo e-mail cpl@tse.jus.br ou nos dias úteis, pelos
telefones 3030-8167/8173 da secretaria da Comissão Permanente de Licitação,
haja vista as medidas de isolamento preventivas à propagação do novo
Coronavıŕus (COVID-19).

12.1. Qualquer pessoa poderá formular impugnação a este Edital até 3
(três) dias úteis anteriores à data �ixada para a abertura da sessão pública, ou
seja, até o dia 10 de dezembro de 2021, às 19  horas, inclusive.

12.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data �ixada para a
abertura da sessão pública, ou seja, até o dia 10 de dezembro de 2021, às 19
horas, inclusive.

12.3. As informações, esclarecimentos e respostas a questionamentos,
impugnações e recursos serão obrigatoriamente publicados no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. e vincularão as licitantes e a Administração.

 

 

 

ADAÍRES	AGUIAR	LIMA
SECRETÁRIO(A)	DE	ADMINISTRAÇÃO

  Documento assinado eletronicamente em 29/11/2021,	às	21:01, horário o�icial de Brasıĺia,
conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em  
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1855772&crc=0376865B,
informando, caso não preenchido, o código veri�icador 1855772 e o código CRC
0376865B.
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TRIBUNAL	SUPERIOR	ELEITORAL

ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS	TSE	Nº	1/2022

 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÕES DE SOLUÇÃO DE ANTIVÍRUS COM
EDR 

2021.00.000003531-9

 

 

Aos 4 (quatro ) dias do mês de    janeiro do ano de 2022, o Tribunal Superior
Eleitoral, com sede no Setor de Administração Federal Sul, SAFS Q. 7, Lotes 1 e 2,
Brasıĺia/DF, CNPJ nº 00.509.018/0001-13, neste ato representado pela DIRETORA-GERAL
DA	SECRETARIA	SUBSTITUTA, Senhora ADAÍRES	AGUIAR	LIMA,	portadora da Carteira de
Identidade n° 2973335 SSP/DF, inscrita no CPF sob o n° 316.257.972-49, no uso de suas
atribuições legais, resolve, nos termos das Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002 e pelo
Decreto nº  7.892/2013, em face da Licitação	 TSE	 nº	 84/2021, PA SEI nº
2021.00.000003531-9, modalidade pregão, forma eletrônica – SRP, registrar os preços da
DFTI	-	COMÉRCIO	E	SERVIÇOS	DE	INFORMÁTICA	LTDA., segundo as seguintes cláusulas e
condições:

 

1.	DO	OBJETO

A presente ata tem por objeto o registro de preços para eventual contratação
de subscrições de solução de antivıŕus com EDR para estações e servidores, serviço
de instalação e transferência de conhecimento, com pagamento anual, pelo perıódo de
60 (sessenta) meses, consoante especi�icações, condições, quantidades e prazos
constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital.

Farão	 parte	 deste	 Registro	 de	 Preços,	 como	 órgãos	 participantes,	 os
Tribunais	 Regionais	 Eleitorais	 –	 TREs,	 que	 serão	 responsáveis	 pelas	 suas
respectivas	contratações.

 

2.	DA	EMPRESA	REGISTRADA

Empresa DFTI	 -	 Comércio	 e	 Serviços	 de	 Informática	 Ltda.,	  CNPJ nº
09.650.283/0001-91, com sede SCN Quadra 02, Bloco D, Torre A, nº 810 - Liberty Mall
- Brasıĺia/DF. CEP. 70.712-903. Fone: (61) 3030-1000 ou (61) 99291-7070. E-mail:
fabricio@dfti.com.br; representado por seu Representante Legal, Senhor	 Fabrício
Bombarda	Guedes,  RG nº 1.563.949 SSP/DF  e CPF 819.649.861-68.

 

3.	DOS	PREÇOS	REGISTRADOS
2021.00.000003531-9 Documento no 1893282 v13
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3.1. Os preços, as quantidades e as especi�icações dos produtos/serviços
registrados constam da proposta da empresa adjudicatária e do Anexo II-I - Itens
Registrados, desta Ata de Registro de Preços.

 

4.	DA	ASSINATURA	DO	TERMO	DE	CONTRATO	E	DO	PEDIDO	DE	FORNECIMENTO
DOS	PRODUTOS/PRESTAÇÃO	DE	SERVIÇOS

4.1 Após a assinatura desta ata de registro de preços, sempre que houver
necessidade de fornecimento dos produtos/prestação de serviços,  o TSE/TRE
convocará a empresa  cujo preço foi registrado para assinatura do termo de contrato
correspondente, de acordo com as especi�icações constantes do Termo de Referência
- Anexo I do Edital da Licitação. 

4.1.1. A contratada deverá entregar as subscrições no prazo máximo de
30 (trinta) dias corridos e contados do inıćio da vigência do contrato. As
licenças deverão ser entregues em formato digital, para o e-mail
SESAP@tse.jus.br, ou para download em site do fabricante do produto.

4.1.2. A contratada deverá concluir a instalação de todos os 28 (vinte e
oito) sıt́ios, a con�iguração e a ativação das subscrições em até 35 (trintas) dias
após o inıćio da vigência contratual.

4.1.3. A contratada deverá providenciar a renovação das
subscrições nos 30 (trinta) dias que antecederem o vencimento das mesmas,
com validade à partir do vencimento das subscrições ativas.

4.1.3.1. As subscrições renovadas devem ser entregues e ativadas,
no máximo, até o vencimento das subscrições em uso de modo a não
haver interrupção nos serviços.

4.1.4. Os Tribunais Regionais Eleitorais farão suas contratações em
apartado, na condição de partıćipes da Ata de Registro de Preços.

4.2. A empresa convocada �ica obrigada a atender todos os pedidos efetuados
durante a validade desta ata de registro de preços.

4.3. Ao assinar a ata de registro de preços, a contratada obriga-se a fornecer
os produtos/prestar os serviços conforme especi�icações e condições contidas no
Edital de Licitação TSE nº 84/2021 e seus anexos e na proposta apresentada,
prevalecendo, no caso de divergência, as especi�icações e condições do edital.

4.4. Quando a contratada não aceitar a nota de empenho ou instrumento
equivalente, sem justi�icativa, seu registro será cancelado nos termos do art. 20, II, do
Decreto nº 7.892/2013, sem prejuıźo das penalidades cabıv́eis. Nesse caso, serão
convocadas as demais empresas registradas no cadastro de reserva, na ordem de
classi�icação, conforme o disposto no art. 11, inciso IV, daquele Decreto.

4.5. A regra é a contratação por lote. A Administração somente poderá
contratar cada item que compõe o lote de forma independente, se tiver obtido o
menor preço nos lances individuais por item, para aquele item pretendido.

 

5.	DAS	OBRIGAÇÕES	DAS	PARTES

5.1	 Constituem	 obrigações	 do	 TSE	 (órgão	 gerenciador),	 além	 das
especi�icadas	no	Edital	de	Licitação	TSE	nº	84/2021	e	seus	anexos:
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5.1.1. gerenciar a ata de registro de preços, providenciando a indicação,
sempre que solicitado, da empresa registrada, para atendimento às
necessidades da Administração, obedecendo os quantitativos de�inidos no Edital
de Licitação TSE nº 84/2021;

5.1.2. noti�icar a contratada de qualquer irregularidade encontrada na
execução do objeto;

5.1.2.1. Esta obrigação compete também aos Tribunais Regionais
Eleitorais participantes deste Registro de Preços em relação às suas
contratações.

5.1.3. promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que
os preços registrados permanecem compatıv́eis com os praticados;

5.1.4. conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos
preços registrados e à aplicação de penalidades por descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preços ou das obrigações contratuais, em
relação às suas próprias contratações.

5.2.	 Constituem	 obrigações	 da	 empresa	 registrada,	 além	 das
discriminadas	no	Edital	de	Licitação	TSE	nº	84/2021:

5.2.1. assinar esta ata e aceitar a respectiva nota de empenho, conforme
previsto;

5.2.2. fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da noti�icação, documentação de habilitação e quali�icação
cujas validades encontrem-se vencidas; 

5.2.3. manter atualizados os dados da empresa e de seus
representantes, tais como: endereços, telefones, e-mail, dentre outros.

 

6.	DA	LIQUIDAÇÃO	E	DO	PAGAMENTO

6.1.  O pagamento será efetuado após o recebimento de�initivo, até o 10º
(décimo) dia útil, a partir do atesto da nota �iscal/fatura pelo servidor responsável,
com a emissão de ordem bancária para o crédito em conta corrente da contratada,
observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93, cumpridos
os requisitos dispostos no Capıt́ulo XIII do Edital de Licitação TSE nº 84/2021.

6.2. Os Tribunais Regionais Eleitorais participantes deste Registro de Preços
se responsabilizarão pelo pagamento à contratada pelo fornecimento dos
produtos/prestação dos serviços de acordo com o quantitativo adquirido por cada
um deles.

 

7.	DA	ATUALIZAÇÃO	MONETÁRIA

Nos casos de pagamento efetuados após 30 (trinta) dias da emissão do Termo
de Recebimento De�initivo ou da apresentação da nota �iscal, conforme o caso, desde
que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, �ica
convencionado que a taxa de compensação �inanceira devida pelo TSE, entre o 31º
(trigésimo primeiro) dia e a data da emissão da ordem bancária, será a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:
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EM = encargos moratórios;

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = valor da parcela a ser paga;

I = 0,0001644 (ıńdice de compensação �inanceira por dia de atraso, assim
apurado: I = (6/100)/365).

 

8.	DAS	ALTERAÇÕES	DA	ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS

8.1. Esta ata de registro de preços poderá sofrer alterações, obedecidas as
disposições contidas nos artigos 17, 18 e 19 do Decreto n.° 7.892/2013.

8.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo ao TSE promover as necessárias negociações com
a empresa registrada, observadas as disposições contidas na alıńea “d”, inciso II do
art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao praticado no mercado, o TSE deverá convocar
a empresa registrada visando a negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado, podendo liberá-la do compromisso assumido, se frustrada
a negociação.

8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e
a empresa registrada, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder
cumprir o compromisso, o TSE poderá liberá-la do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de execução do objeto  e sem aplicação da
penalidade, con�irmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

8.5. Não havendo êxito na negociação, o TSE deverá proceder à revogação da
ata de registro de preços, adotando as medidas cabıv́eis para obtenção da contratação
mais vantajosa.

 

9.	DA	REVOGAÇÃO	DA	ATA	E	DO	CANCELAMENTO	DO	REGISTRO

9.1. O inadimplemento de condições estabelecidas nesta ata de registro de
preços, por parte da empresa registrada, assegurará ao TSE o direito de revogar o
respectivo registro do fornecedor inadimplente, mediante noti�icação, com prova de
recebimento;

9.2. A empresa registrada terá seu registro cancelado quando:

 a) descumprir as condições desta ata de registro de preços;

 b) não aceitar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justi�icativa
aceitável;

 c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do art. 87 da Lei n.°
8.666/93 ou no art. 7° da Lei n.° 10.520/2002.
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9.3. O cancelamento de registro do fornecedor, nas hipóteses previstas nas
alıńeas “a”, “b” e “d”, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado
por despacho da autoridade competente do TSE.

9.4. O cancelamento do registro de preço poderá ocorrer por fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes
de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido da licitante registrada.

9.5. Além das hipóteses previstas no item 9.2 acima, constituem ainda motivos
para o cancelamento do registro do respectivo fornecedor:

a) atraso injusti�icado na prestação dos serviços,  bem como a sua
paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao TSE;

b)  cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro
próprio efetuado pela �iscalização;

c) transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto registrado;

9.6. Na ocorrência do cancelamento do registro de um fornecedor,  nas
situações descritas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocadas as
demais empresas registradas no cadastro de reserva, na ordem de classi�icação,
conforme o disposto no art. 11, IV,  §§ 1º,  2º e 3º do Decreto nº 7.892/2013. 

 

10.	DA	VIGÊNCIA

A vigência desta ata de registro de preços é de 1 (um) ano, contado da
publicação do seu extrato no órgão da Imprensa O�icial.

 

11.	DAS	PENALIDADES

A empresa registrada �icará sujeita, assim como as integrantes dos cadastro
de reserva, que convocadas, não honrarem o compromisso assumido sem justi�icativa
aceita pela Administração, nos casos de inexecução total ou parcial de suas
obrigações, às sanções previstas no Capıt́ulo XIV do Edital de Licitação do TSE n.°
84/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuıźo do
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração.

 

12.	DAS	DISPOSIÇÕES	GERAIS

12.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a
contratar, facultando-se a realização de licitação especı�́ica para a contratação
pretendida, assegurada preferência à licitante registrada em igualdade de condições.

12.2. A empresa registrada nesta ata declara estar ciente de suas obrigações
para com o TSE, nos termos do Edital de Licitação TSE nº 84/2021 e da sua proposta,
que passam a fazer parte da presente ata e a reger as relações entre as partes, para
todos os �ins.

12.3. Cabe ao órgão participante, garantida a ampla defesa e o contraditório,
aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de
registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao TSE (órgão gerenciador).2021.00.000003531-9 Documento no 1893282 v13
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12.4.  Será permitida aos Tribunais Regionais Eleitorais não participantes a
adesão à Ata de Registro de Preços proveniente deste Pregão para aquisição dos itens
2 e 3 do Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

12.4.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços para
os Tribunais Regionais Eleitorais não participantes, não poderá exceder, na totalidade,
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata para o TSE (órgão
gerenciador) e para os TREs participantes, independente do número de TREs não
participantes que aderirem.

12.4.2. Não será permitida a adesão de nenhum órgão não participante da ata
e não pertencente à Justiça Eleitoral.

12.5. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que
são parte desta ata, independentemente de transcrição:

12.5.1. Edital de Licitação TSE nº  84/2021.

12.5.2. Termo de Referência, correspondente ao Anexo I do Edital da
Licitação TSE nº 84/2021.

12.5.3. Proposta da empresa registrada, ajustada ao último lance do
pregão.

12.5.4. Ata de realização da sessão pública do pregão, que conterá a
informação das licitantes que aceitaram reduzir seus preços aos da licitante
vencedora, para efeito de cadastro de reserva.

 

13.	DO	FORO

      O foro da Seção Judiciária do Distrito Federal é o competente para
solucionar con�litos de interesses entre o TSE e a empresa registrada relativos à
presente ata.

 

14.	DA	PUBLICIDADE

      O extrato da presente ata de registro de preços será publicado no órgão
da imprensa o�icial, conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei
nº 8.666/93.
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 ANEXO	II-I		-	ITENS	REGISTRADOS	-	ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS	TSE	Nº	84/2021
 
No dia 04 de janeiro de 2022, no Tribunal Superior Eleitoral, órgão gerenciador desta Ata,
registram-se os preços da empresa abaixo identi�icada para contratação de solução de  antivıŕus
com EDR para estações e servidores, serviço de instalação e transferência de conhecimento
conforme descrito no quadro abaixo, resultante do Pregão Eletrônico TSE nº 84/2021.
As especi�icações técnicas constantes do Procedimento Administrativo nº 2021.00.000003531-9,
bem assim a Proposta de Preços integram esta Ata de Registro de Preços, independente de
transcrição.
 
Esta ata de registro de preços tem vigência de um ano, até	___	de	_________	de	2022.
 

Lote Item Descrição Qtd. Valor	Unitário
Registrado

1

1

Solução de segurança de EndPoint
(desktops), com EDR	e	Sandbox , com
manutenção, garantia (update e
upgrade) por 60 meses, com pagamento
de subscrições a cada 12 meses.

35.906 R$ 197,00

2

Solução de Segurança de EndPoint
(desktops), com XDR	e	 Sandbox, com
manutenção, garantia (update e
upgrade) por 60 meses, com pagamento
de subscrições a cada 12 meses.

21.077 R$ 197,00

3

Solução de Segurança para Servidores
(Linux	 e	 Windows), com XDR	 e
Sandbox, com manutenção, garantia
(update e upgrade) por 60 meses, com
pagamento de subscrições a cada 12
meses.

8.360 R$ 230,00

4
Serviços de instalação, con�iguração,
implantação da solução + repasse de
conhecimento hands-on (parcela única).

28 R$ 3.000,00

5

Transferência de conhecimento (parcela
única).

 
4

 

R$ 8.000,00

 

 
E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente anexo em duas vias de igual
teor e forma para todos os �ins de direito.
 

Pelo órgão gerenciador:

 

Adaíres Aguiar Lima

Diretora-Geral de Secretaria do TSE - Substituta

 

Pela empresa registrada:
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Fabrício Bombarda Guedes

Representante Legal da empresa

FABRICIO	BOMBARDA	GUEDES
USUÁRIO	EXTERNO

  Documento assinado eletronicamente em 04/01/2022,	às	18:52, horário o�icial de Brasıĺia,
conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

ADAÍRES	AGUIAR	LIMA
DIRETORA-GERAL	-	SUBSTITUTA

  Documento assinado eletronicamente em 07/01/2022,	às	14:16, horário o�icial de Brasıĺia,
conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em  
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1893282&crc=B7BF59F0,
informando, caso não preenchido, o código veri�icador 1893282 e o código CRC
B7BF59F0.
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022011000154
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SECRETARIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO-SELIP Nº 2, DE JANEIRO DE 2022

Por se encontrar em local incerto e não sabido e diante das tentativas
frustradas de notificação por meio eletrônico e pelo correio com aviso de recebimento, fica
NOTIFICADA, pelo presente edital, a empresa AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ
15.423.955/0001-29, na pessoa de seu representante legal, acerca da decisão deste
Tribunal de Contas da União, proferida no processo administrativo TC-014.920/2021-2, em
face de irregularidades observadas no âmbito do Contrato nº 3/2019-Sec-MA, de aplicar as
seguintes sanções:

Multa, no valor de R$ 44.269,59 (quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta e
nove reais e cinquenta e nove centavos), com fundamento no art. 87, II, da Lei
8.666/93;

Impedimento de licitar e contratar com a União pelo período de 12 (doze)
meses, com fundamento no art. 7º da Lei 10.520/2002.

Adicionalmente, fica a empresa comunicada de que o contrato será rescindido
unilateralmente no dia 7 de janeiro de 2022, devendo, por tal razão, apresentar, com a
maior brevidade possível, os documentos relacionados no item 4.2 do instrumento
contratual.

Por fim, é franqueada à empresa ora notificada vista e cópia dos autos do
processo em epígrafe, bastanto, para tanto, se utilizar dos meios ordinários de
comunicação adotados durante a execução do contrato.

ALEXANDRE GOMES DE SOUZA JÚNIOR
Secretário de Licitações, Contratos e Patrimônio Substituto

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO-SELIP Nº 1, DE JANEIRO DE 2022

Por se encontrar em local incerto e não sabido e diante das tentativas
frustradas de notificação por meio eletrônico e pelo correio com aviso de recebimento, fica
NOTIFICADA, pelo presente edital, a empresa AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ
15.423.955/0001-29, na pessoa de seu representante legal, acerca da decisão deste
Tribunal de Contas da União, proferida no processo administrativo TC-014.918/2021-8, em
face de irregularidades observadas no âmbito do Contrato nº 1/2019-Sec-RO, de lhe aplicar
as seguintes sanções:

Multa, no valor de R$ 42.001,90 (quarenta e dois mil, um real e noventa
centavos), com fundamento no art. 87, II, da Lei 8.666/93;

Impedimento de licitar e contratar com a União pelo período de 12 (doze)
meses, com fundamento no art. 7º da Lei 10.520/2002.

Adicionalmente, fica a empresa comunicada de que o contrato será rescindido
unilateralmente no dia 12 de janeiro de 2022, devendo, por tal razão, apresentar, com a
maior brevidade possível, os documentos relacionados no item 4.2 do instrumento
contratual.

Por fim, é franqueada à empresa ora notificada vista e cópia dos autos do
processo em epígrafe, bastando, para tanto, se utilizar dos meios ordinários de
comunicação adotados durante a execução do contrato.

ALEXANDRE GOMES DE SOUZA JÚNIOR
Secretário de Licitações, Contratos e Patrimônio Substituto

Defensoria Pública da União

SECRETARIA-GERAL EXECUTIVA
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 4916535

O Presidente da Comissão Permanente de Avaliação, designado pela Portaria
nº 246, de 11/03/2021, de acordo com listagem de Eliminação de Documentos
4908796 , aprovada pelo Secretário-Geral Executivo, Leonardo de Castro Trindade, faz
saber a quem possa interessar que a partir do 45º(quadragésimo quinto dia) dia
subsequente a data de publicação deste Edital no Diário Oficial da União - DOU, se não
houver oposição, a Defensoria Pública-Geral da União - DPGU, eliminará os documentos
relativos a processos de assistência jurídica de matéria administrativa, cível, criminal,
criminal militar, eleitoral, previdenciária, do período de 2000 a 2017; e também serão
eliminados documentos da área-meio (administrativos) do período de 2000 a 2016.

Os interessados, no prazo citado, poderão requerer as suas expensas, o
desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, mediante petição,
desde que tenha respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido,
dirigida a Comissão Permanente de Avaliação da Defensoria Pública da União.

LEONARDO DE CASTRO TRINDADE
Secretário-Geral Executivo

COORDENAÇÃO LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 312/2022 - UASG 290002

Nº Processo: 08038024562202166 . Objeto: Prestação Emergencial dos serviços de
limpeza para atender a Unidade da Defensoria Pública da União em Rio Branco/AC .
Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666
de 21º/06/1993.. Justificativa: Contratação energencial. Declaração de Dispensa em
22/12/2021. MARIA APARECIDA FURTADO. Chefe da Divisão de Compras Substituta.
Ratificação em 24/12/2021. LEONARDO DE CASTRO TRINDADE. Secretário Geral
Executivo. Valor Global: R$ 17.972,84. CNPJ CONTRATADA : 17.525.591/0001-13 D R
LIMACOMERCIO & SERVICOS LTDA.

(SIDEC - 07/01/2022) 290002-00001-2022NE800150

Poder Legislativo

SENADO FEDERAL
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato CT2021/0120. Processo: 200. 006295/2020-23. Celebrado com a
empresa CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA. CNPJ: 02.270.280/0001-83. Modalidade:
Pregão Eletrônico 105/2021. Objeto: Fornecimento e instalação de carpete aveludado
azul Royal para o Senado Federal. Valor Global: R$527.745,89. Programa de Trabalho:
01.031.0034.4061.5664. Natureza de Despesa 339039. Nota de Empenho nº
2021NE002068, 22/12/2021. Vigência: início: 06/01/2022 - final: 05/01/2023.
Signatários: pelo Senado Federal: Ilana Trombka, Diretora-Geral, pela contratada:
Ricardo Diniz Almeida.

Poder Judiciário

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato de Credenciamento n 073/2021 celebrado entre o STF e a CLÍNICA
ODONTOLÓGICA BOCA E SAÚDE LTDA, CNPJ 26.445.890/0001-39 (Proc. nº 008524/2021).
Objeto: prestação de serviços odontológicos no Distrito Federal, conforme estipulado em
contrato vigente. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93. Assinatura/Vigência: 20/12/2021.
Assinam: Pelo Contratante, Sr. Edmundo Veras Dos Santos Filho - Diretor-Geral e a Sra.
Alda Mitie Kamada - Secretária de Gestão de Pessoas; pela Contratada, Sra. Lívia da Silva
Fonseca, Representante Legal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo n 02 ao Contrato de Credenciamento n 027/2021 celebrado entre
o STF e a SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN -
MATRIZ E FILIAIS, CNPJ 60.765.823/0001-30, /0012-92, /0005-63, /0009-97, /0006-44,
/0032-36 (Proc. nº 003114/2021). Objeto: incluir pacotes de check up executivo no
contrato vigente para a Unidade Avançada Jardins. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93.
Assinatura/Vigência: 20/12/2021. Assinam: Pelo Contratante, Sr. Edmundo Veras Dos
Santos Filho - Diretor-Geral e a Sra. Alda Mitie Kamada - Secretária de Gestão de Pessoas;
pela Contratada, Sra. Deise de Almeida e Sr. Henrique Sutton de Sousa Neves,
Representantes Legais.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo n 03 ao Convênio de Reciprocidade n 01/2020 celebrado entre o
STF e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04 (Proc. nº 002800/2020).
Objeto: alterar os valores das auditorias médicas, conforme Anexo I, a partir de
30/12/2021. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93. Assinatura/Vigência: 30/12/2021. Assinam:
Pelo Convenente, Sr. Edmundo Veras Dos Santos Filho - Diretor-Geral e a Sra. Alda Mitie
Kamada - Secretária de Gestão de Pessoas; pela Conveniada, Sr. Francisco Assis Ferreira
Sanches Lopes, Representante Legal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

SEÇÃO DE CONTROLE DE CUSTOS E GESTÃO
DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrôniconº 84/2021. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de
subscrições de solução de antivírus com EDR para estações e servidores, serviço de
instalação e transferência de conhecimento, com pagamento anual, pelo período de 60
(sessenta) meses. Ata de Registro de Preços TSE nº 1/2022, empresa DFTI - Comércio e
Serviços de Informática Ltda.. Preço Unitário do item 1 (R$ 197,00), item 2 (R$ 197,00),
item 3 (R$ 230,00), item 4 (R$ 3.000,00) e item 5 (R$ 8.000,00). FUNDAMENTO LEGAL: Leis
n.ºs 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto n° 7.892/2013. ASSINATURA: 07/01/2022. ASSINAM:
Adaíres Aguiar Lima, Diretora-Geral Substituta, pelo TSE; Fabrício Bombarda Guedes, pela
empresa. SEI 2021.00.000003531-9.

SEÇÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE RESCISÃO

Espécie: Termo de Rescisão do Contrato-TSE nº 28/2019, firmado entre o TSE e a
PERSONNALITÈ SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA. ME, CNPJ 04.477.223/0001-03. Objeto:
Conforme previsto no parágrafo terceiro da Cláusula Primeira do 4º Termo Aditivo do
Contrato-TSE nº 28/2019 (Documento SEI nº 1675905), fica rescindido amigavelmente e por
interesse da Administração o Contrato-TSE nº 28/2019, a partir de 10 de janeiro de 2022,
tendo em vista a conclusão da Licitação TSE nº 55/2021, que engloba o objeto do contrato,
nos autos do Procedimento Administrativo TSE nº 2021.00.000002697-2. Assinatura:
27/12/2021. ASSINAM: Adaires Aguiar Lima, Secretaria de Administração, pelo TSE; Eduardo
Pereira Tomaz, Sócio-Diretor, pela Contratada. PA SEI 2018.00.000002518-0.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 7º TA ao Contrato-TSE nº 63/2019, firmado entre o TSE e a G&E Serviços
Terceirizados Ltda., CNPJ nº 08.744.139/0001-51. OBJETO: suprimir, a partir de
1º/01/2022, 02 (dois) postos de Assistente Administrativo do âmbito do Contrato-TSE
nº 63/2019, do quantitativo sem incidência de adicional de insalubridade. VALOR: R$
6.536.024,08. FUNDAMENTO: arts. 65, I, "b", e seu §1º, da Lei nº 8.666/93.
ASSINATURA: 07/01/2022. ASSINAM: Adaíres Aguiar Lima, Diretora-Geral da Secretaria
Substituta, pelo TSE, e Guilherme Leite Castello Branco, Representante Legal, pela
Contratada. PA SEI 2018.00.000011012-8.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º TA ao Contrato-TSE nº 01/2021, firmado entre o TSE e a RCS Tecnologia
Ltda., CNPJ nº 08.220.952/0001-22. OBJETO: acrescer, 01 (um) posto de Técnico em
Secretariado - Nível I. VALOR: R$ 13.018.809,55. FUNDAMENTO: arts. 65, I, "b", e seu
§1º, da Lei nº 8.666/93. ASSINATURA: 07/01/2022. ASSINAM: Adaíres Aguiar Lima,
Diretora-Geral da Secretaria Substituta, pelo TSE, e Rodrigo da Costa Silva, Sócio-
Diretor, pela Contratada. PA SEI 2020.00.000009461-1.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 87/2021

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
13/10/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento e instalação de equipamentos
de inspeção por raio x e pórticos detectores de metais

JANAINA LIMA ARRUDA
Pregoeira

(SIDEC - 07/01/2022) 050001-00001-2021NE000107
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TRIBUNAL	SUPERIOR	ELEITORAL

MINUTA	DE	CONTRATO

 

 

EDITAL	DE	LICITAÇÃO	TSE	Nº	_84/2021

MODALIDADE:	PREGÃO

FORMA:	ELETRÔNICA

 

ANEXO	III

 

 

CONTRATO	 DE	 FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO	 DE	 SERVIÇOS	 QUE	 ENTRE	 SI
CELEBRAM	O	TRIBUNAL	SUPERIOR	ELEITORAL	E ......................................... .

 

O TRIBUNAL	SUPERIOR	ELEITORAL, sediado no Setor de Administração Federal Sul, SAFS Q. 7, lotes 1 e 2, Brasıĺia/DF,
CNPJ nº 00.509.018/0001-13, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo(a) ................................, ........................,
portador(a) da Carteira de Identidade nº ........................................, CPF nº ......................................, e, de outro lado, a empresa ............................., com
sede ................................., na Cidade de ..................., ........................, CNPJ nº .........................., daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo seu ............................, ................................, portador(a) da Carteira de Identidade nº .................................., CPF nº ................................,
têm justo e acordado celebrar o presente CONTRATO	DE	FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO	DE	SERVIÇOS,	sob a regência das Leis nº
8.666/93 e nº 10.520/2002, decorrente da Licitação	TSE	nº	_____/202___, modalidade pregão, na forma eletrônica	e	da	Ata	de
Registro	 de	 Preços	 TSE	 nº	 ____/202___, constantes do Procedimento Administrativo SEI nº 2021.00.000003531-9, mediante as
seguintes cláusulas e condições:

 

CLÁUSULA	PRIMEIRA
DO	OBJETO

 

O presente contrato tem por objeto a contratação de subscrições de solução de antivıŕus com EDR para estações e
servidores, serviço de instalação e transferência  de conhecimento, com pagamento anual, pelo perıódo de 60 meses, conforme
especi�icações, exigências e prazos constantes do Anexo I do Edital da Licitação, modalidade pregão, na forma eletrônica, e
proposta da CONTRATADA, que passam a fazer parte deste instrumento, independentemente de transcrição, no que não con�litar
com as disposições do edital e deste instrumento.

 
CLÁUSULA	SEGUNDA

DA	EXECUÇÃO
 

A execução do objeto do presente contrato, na forma descrita em sua Cláusula Primeira, será realizada por meio do
estabelecimento da CONTRATADA, inscrito no CNPJ nº ....................., de acordo com o Edital da Licitação, seu Anexo I e proposta
vencedora.

 
CLÁUSULA	TERCEIRA

DAS	OBRIGAÇÕES	DO	CONTRATANTE

O	CONTRATANTE:

1.	Prestará as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

2.	Acompanhará, �iscalizará e atestará a execução contratual, bem como indicará as ocorrências veri�icadas.

3.	Designará servidor ou comissão de servidores para �iscalizar a execução do objeto contratual.

3.1.	 A �iscalização que será realizada pelo CONTRATANTE	 não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou
vıćios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração, em conformidade com o
art. 70 da Lei nº 8.666/93.

4.	 Permitirá que os funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente identi�icados, tenham acesso aos locais
de execução do objeto.

5.	Recusará qualquer produto/serviço entregue em desacordo com as especi�icações constantes do Termo de Referência -
Anexo I do Edital da Licitação ou com defeito.

5.1. Ao Tribunal Superior Eleitoral �ica reservado o direito de recusar de pronto a solução que �lagrantemente não
esteja em conformidade com a especi�icação do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.
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6.	Receber a CONTRATADA para reunião inaugural, conforme prazo de�inido no item 10.1 do Termo de Referência -
Anexo I do Edital da Licitação (Cronograma de Execução).

7.	Realizará o recebimento dos produtos/serviços conforme detalhado no Capıt́ulo 11 do Termo de Referência - Anexo
I do Edital da Licitação.

8.	Efetuará o pagamento à CONTRATADA segundo as condições estabelecidas na Cláusula Sexta deste contrato.

 
CLÁUSULA	QUARTA

DAS	OBRIGAÇÕES	DA	CONTRATADA

A	CONTRATADA obriga-se a:

1.	Executar, com observação dos prazos e exigências, todas as obrigações e especi�icações técnicas constantes do Termo
de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

1.1. A CONTRATADA deverá cumprir os eventos descritos no Cronograma de Execução constante da tabela prevista
no item 10.1 do Termo de Referência- Anexo I do Edital da Licitação, respeitando os prazos máximos estabelecidos, os quais
poderão ser antecipados sempre que as circunstâncias assim o permitam.

2.	 Assinar o termo de con�idencialidade disponıv́el no Anexo I-V do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

3.	Entregar as subscrições no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do inıćio da vigência do contrato. As
licenças deverão ser entregues em formato digital, para o e-mail SESAP@tse.jus.br, ou para download em site do fabricante do
produto.

2.1.	As licenças deverão possuir data de validade a partir do recebimento de�initivo efetuado pelo CONTRATANTE.

2.1.1.	A validade usual de mercado deve ser comprovada, sendo de, no mıńimo, 72 (setenta e dois) meses,
contados da data de fabricação, não podendo ter transcorrido mais de 30 (trinta) dias do prazo de validade no
momento da entrega.

2.2. O endereço da sede do TSE �ica situado na SAFS Quadra 7 Lotes 1/2, Brasıĺia/DF, de segunda a sexta-feira, entre
10 e 19 horas. 

2.3. Caso a solução necessite de banco de dados especı�́ico e proprietário para funcionamento da solução, as
licenças deste deverão ser fornecidas pela	CONTRATADA junto com a solução ofertada sem ônus para o	CONTRATANTE,
além daquele já cotado em sua proposta.

2.4.	As licenças de sistema operacional e do ambiente de virtualização, bem como o equipamento para execução da
solução serão fornecidos pelo CONTRATANTE.

2.5.	  A CONTRATADA será responsável por qualquer ônus decorrente de marcas, registros e patentes relativos ao
fornecimento.

4.	Instalar, con�igurar e ativar as subscrições conforme especi�icações e prazos estabelecidos no Termo de Referência -
Anexo I do Edital da Licitação.

4.1. A instalação de todos os 28 (vinte e oito) sıt́ios, con�iguração e ativação das subscrições deverá ocorrer e ser
concluıd́a em até 35 (trintas) dias após o inıćio da vigência contratual.

5.	 Providenciar a renovação das subscrições nos 30 (trinta) dias que antecederem o vencimento das  mesmas, com
validade a partir do vencimento das subscrições ativas.

5.1. As subscrições renovadas devem ser entregues e ativadas, no máximo, até o vencimento das subscrições em uso
de modo a não haver interrupção nos serviços.

5.2.	Cabe a CONTRATADA ativar as subscrições na ferramenta instalada.

6. Prestar o serviço de suporte técnico durante todo o perıódo de validade das subscrições e conforme as condições e
exigências estabelecidas no Capıt́ulo 8 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

6.1. O suporte técnico deve ser prestado durante todo o perıódo de validade das subscrições.

6.2. Os serviços de suporte pertinentes aos	itens	1,	2	e	3 deverão ser realizados por técnicos do fabricante ou por
técnicos da	CONTRATADA, certi�icados na solução.

6.3. Observar os prazos de resposta para problemas ocorridos durante o perıódo de suporte. Tais prazos estão
previstos na tabela contida no item 9.5 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação e são contados do
recebimento da noti�icação de abertura do chamado.

7. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes do fornecimento dos produtos e da execução dos serviços objeto do
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

8.	Manter, durante toda a vigência do contrato, os dados atualizados do preposto, na forma do Anexo I-IV do Edital da
Licitação.

8.1.	 Toda a comunicação referente à execução do objeto será realizada por meio do e-mail informado pela
CONTRATADA no momento da assinatura do contrato ou por outro meio desde que previamente acordado entre as partes.

8.2.	A comunicação será considerada recebida após a con�irmação de entrega automática encaminhada por e-mail
(Outlook), independentemente de con�irmação de recebimento por parte da CONTRATADA, �icando sob sua
responsabilidade a veri�icação da caixa de e-mail.

8.3. A comunicação só será realizada de forma diversa quando a legislação exigir ou quando a CONTRATADA
demonstrar ao �iscal os motivos que justi�iquem a utilização de outra forma.

9.	Refazer ou corrigir os serviços não aprovados pela �iscalização e cumprir as obrigações pendentes em até 5 (cinco )
dias corridos, contados da noti�icação do CONTRATANTE.
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10. Acatar as recomendações efetuadas pelo �iscal do contrato.

11.	Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na
execução do objeto do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

12. Fornecer à �iscalização do contrato relação nominal, com os respectivos números de documento de identidade de todo
o pessoal envolvido diretamente na execução dos serviços, em até 3 (três) dias úteis após a publicação do extrato do contrato no
Diário O�icial da União, bem como informar durante toda a vigência qualquer alteração que venha a ocorrer na referida relação.

13. Fazer com que seus empregados se submetam aos regulamentos de segurança e disciplina durante o perıódo de
permanência nas dependências do CONTRATANTE, não sendo permitido o acesso dos funcionários que estejam utilizando trajes
sumários (shorts, chinelos de dedo, camisetas regatas ou sem camisa).

14. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, em um prazo de até 24 (vinte e quatro) horas quando veri�icar condições
inadequadas de execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução e prestar os esclarecimentos
que forem solicitados pelos �iscais.

15. Manter o caráter con�idencial dos dados e informações obtidos por qualquer meio ou prestados pelo CONTRATANTE,
não os divulgando, copiando, fornecendo ou mencionando a terceiros e nem a quaisquer pessoas ligadas direta ou indiretamente
à CONTRATADA, durante e após a vigência do contrato, inclusive em relação aos dados de infraestrutura, arquitetura, organização
e/ou qualquer outra informação relativa ao ambiente tecnológico ou procedimentos técnicos do TSE.

16. Manter, durante a execução do contrato as condições de habilitação exigidas na licitação.

16.1. Veri�icadas irregularidades nas condições que ensejaram sua habilitação quanto à regularidade �iscal, a
CONTRATADA terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da noti�icação da �iscalização, para regularizar a situação,
sob pena de aplicação das penalidades cabıv́eis, sem prejuıźo da rescisão do contrato a critério da Administração.

17.	Responsabilizar-se pelos encargos �iscais e comerciais resultantes desta contratação.

17.1. A inadimplência da CONTRATADA	com referência aos encargos suportados não transfere a responsabilidade
por seu pagamento ao contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato.

18.	 Observar durante a execução do contrato os critérios de sustentabilidade previstos no item 19.3 do Termo de
Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

20.	Manter, durante toda a vigência da contratação, o constante do item 8 do Capıt́ulo VI do Edital da Licitação, caso o
critério tenha sido utilizado como desempate na licitação. 

21.	Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a parcela de maior relevância do objeto deste contrato. Todavia, �ica
permitida a subcontratação do próprio fabricante para execução dos serviços de suporte técnico.

21.1.	 A subcontratação só será autorizada pelo CONTRATANTE após a comprovação da capacidade técnica da
empresa para executar os serviços pretendidos e de sua regularidade �iscal.

 
CLÁUSULA	QUINTA

DO	PREÇO	CONTRATUAL	E	DO	REAJUSTE
 

1. O preço a ser pago à CONTRATADA pelo fornecimento/prestação dos serviços objeto deste contrato, são os constantes
em sua proposta, atualizada com o último preço ofertado e aceito no pregão, sendo de R$ ____________ (___________________) o valor
total deste contrato.

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD. VALOR
UNITÁRIO	R$

VALOR	TOTAL			
		R$

1
1     
2     

 

2.	Os preços a serem pagos à CONTRATADA	pelas licenças	serão �ixos e irreajustáveis pelo perıódo de 12 (doze) meses
iniciais. Após esse perıódo, o reajuste será feito de ofıćio, podendo ocorrer negociação entre as partes, momento no qual, será
apreciada a possibilidade da aplicação do ıńdice IPCA-IBGE, no perıódo entre o mês básico da apresentação da proposta e o mês
anterior ao reajuste, compreendendo sempre o perıódo de 12 meses, de acordo com a seguinte fórmula: 

PR	=	IMR	x	PA/IMM

Onde:

PR = Preço reajustado

IMR = I�ndice do IPCA-IBGE do mês anterior ao reajuste	

IMM = I�ndice do IPCA-IBGE do mês de apresentação da proposta	

PA = Preço anteriormente praticado

3.	A administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a CONTRATADA apresente planilha demonstrativa com
a efetiva variação de seus custos ocorrida no perıódo do reajuste proposto.

 

 
CLÁUSULA	SEXTA

DA	LIQUIDAÇÃO	E	DO	PAGAMENTO
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1.	O pagamento do objeto do presente contrato será efetuado após o recebimento de�initivo dos produtos/serviços nos
termos estabelecidos no Capıt́ulo 12 do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação TSE nº ____/2021, até o 10º (décimo)
dia útil a partir da atestação da nota �iscal/fatura pelo servidor responsável, com a emissão de ordem bancária para o crédito em
conta corrente da CONTRATADA, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.

1.1.	Para os itens 1, 2 e 3 o pagamento ocorrerá anualmente, sendo o mesmo procedimento para as subscrições e
para as suas renovações anuais.

1.1.1.	 A CONTRATADA deverá entregar o faturamento com toda documentação exigida para liquidação e
pagamento no ato da entrega do objeto e quando das renovações anuais das subscrições.

1.2.	Para os item 4 e 5 o pagamento será realizado em parcela única, sendo que:

1.2.1.	O pagamento relativo aos serviços descritos no item 4 ocorrerá somente após a conclusão das 28 (vinte
e oito) instalações do software de gerência da solução, devendo a CONTRATADA entregar o faturamento com toda
documentação exigida para liquidação e pagamento após a implantação completa da solução no TSE e demais 27
Tribunais Regionais Eleitorais.

1.2.2. Para o pagamento relativo aos serviços descritos no item 5, a CONTRATADA	 deverá entregar o
faturamento com toda documentação exigida para liquidação e pagamento em até 2 (dois) dias úteis após a realização
da transferência de conhecimento.

1.3.	O atesto do objeto contratado se dará pelo �iscal, designado pela autoridade competente, por meio da emissão
de Nota Técnica de Atesto - NTA. O �iscal terá o prazo de até 2 (dois) dias úteis para emitir a NTA e remeter o processo a
CEOFI, contados do recebimento do documento �iscal, acompanhado do Termo de Recebimento De�initivo - TRD e
dos demais documentos exigidos para liquidação e pagamento da despesa. 

2.	Na fase de liquidação e pagamento da despesa deverá ser veri�icada pela área competente a regularidade �iscal da
CONTRATADA perante a Seguridade Social, Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dıv́ida
Ativa da União fornecida pela Receita Federal do Brasil), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e, ainda, perante a
Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT); admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra
equivalente na forma da lei.

3.	O CNPJ constante da nota �iscal/fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta e na nota de empenho.

4.	 Nos casos de pagamento efetuados após 30 (trinta) dias da emissão do Termo de Recebimento De�initivo ou
da apresentação da nota �iscal, conforme o caso, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto,
�ica convencionado que a taxa de compensação �inanceira devida pelo TSE, entre o 31º (trigésimo primeiro) dia e a data da
emissão da ordem bancária, será a seguinte:

EM	=	I	x	N	x	VP

Onde:

EM = encargos moratórios;

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor da parcela a ser paga;

I = 0,0001644 ❴(ıńdice de compensação �inanceira por dia de atraso, assim apurado I = (6/100)/365)❵.

 

CLÁUSULA	SÉTIMA
DOS	CRÉDITOS	ORÇAMENTÁRIOS

 

A despesa decorrente do fornecimento/prestação dos serviços objeto do presente contrato correrá à conta dos créditos
orçamentários consignados no Orçamento da União à Justiça Eleitoral, para o Exercıćio de 2022, Natureza de Despesa 33904006 -
Locação de Software, na Ação 02.122.0033.20GP.0001 – PO - Segurança da Informação da Justiça Eleitoral, compromissada pela
Nota de Empenho Estimativa nº............, de ..../..../...., no valor de R$ ............... (............).

 

CLÁUSULA	OITAVA
DAS	SANÇÕES	ADMINISTRATIVAS

 

1. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, caso a CONTRATADA descumpra total ou parcialmente o objeto
contratado, garantida a prévia defesa e o contraditório, �icará sujeita às seguintes penalidades:

1.1. advertência;

1.2.	multa;

1.3.	 impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos. 

2.	Será aplicada a penalidade descrita no subitem 1.3, à CONTRATADA	que: 

2.1.	apresentar documentação falsa;

2.2.	causar o atraso na execução do objeto do contrato;

2.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

2.	3.1. para efeito de aplicação do disposto no subitem 2.3 desta Cláusula, será considerada falha na execução
do contrato os casos de inexecução total, e os de inexecução parcial que resultem na rescisão contratual;
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2.4.	comportar-se de modo inidôneo; 

2.5. declarar informações falsas; ou

2.6. cometer fraude �iscal.

3. Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, as sanções previstas nos subitens 1.1	e	1.3,	poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as multas convencionais e de mora, podendo estas serem descontadas dos pagamentos a serem
efetuados, após o encerramento do procedimento de apuração de penalidades, e quando cabıv́el, sem prejuıźo do ressarcimento
dos danos causados à Administração e das demais cominações legais.

3.1.	Para efeito de aplicação das penas de advertência e multa, às infrações são atribuıd́os graus, conforme as
tabelas seguintes:  

 
TABELA	DE	CORRESPONDÊNCIA

GRAU PERCENTUAL
1 Advertência
2 0,5% sobre o valor total da parcela não cumprida
3     1% sobre o valor total da parcela não cumprida
4     2% sobre o valor total da parcela não cumprida
5 5% sobre o valor total da parcela não cumprida
6 10% sobre o valor total do contrato

 

TABELA	DE	INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO INCIDÊNCIA

LIMITE
MÁXIMO	DE

APLICAÇÃO	DE
MORA

GRAU ULTRAPASSADO	O	LIMITE	MÁXIMO
DE	APLICAÇÃO

1
Deixar de cumprir quaisquer das obrigações
previstas no Edital de Licitação TSE nª ___/2021 e
seus anexos e não elencadas nesta tabela de multas.

Por ocorrência
1
(uma) ocorrência
por obrigação 

1 Vide item 2 desta Tabela.

2 Reincidir no descumprimento da mesma obrigação
punida com advertência. Por ocorrência 3 (três)

ocorrências 2

Será con�igurada a inexecução parcial
do contrato com aplicação de multa
de 5% do valor total da parcela não
cumprida

3 Deixar de cumprir o prazo para entrega do objeto. Por dia
corrido

  10 (dez) dias
corridos 3

Será con�igurada a inexecução total
do contrato com aplicação de multa
de 10% do valor da parcela não
cumprida no caso da não entrega
total do objeto; ou
Inexecução parcial do contrato com
aplicação de multa de 15% do valor
da parcela não cumprida no caso de
entrega parcelada já aceita pelo
contratante.

4
Deixar de cumprir o prazo para substituição
do objeto/correção dos serviços recusados
durante o recebimento.

Por dia
corrido

10 (dez) dias
corridos 4

Será con�igurada a inexecução parcial
do contrato com aplicação de multa
de 15% do valor da parcela não
cumprida.

5
Deixar de cumprir os prazos para o
primeiro atendimento dos chamados durante a
vigência da garantia técnica.

Por hora 6 (seis) horas 2

Será con�igurada a inexecução parcial
do contrato com aplicação de multa
de 5% do valor da parcela não
cumprida.

6
Deixar de cumprir os prazos para a implementação
da solução técnica de�initiva ou solução de
contorno durante a vigência da garantia técnica.

Por hora  6 (seis) horas 4

Será con�igurada a inexecução parcial
do contrato com aplicação de multa
de 15% do valor da parcela não
cumprida.

7 Suspender ou interromper, salvo motivo de força
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais. Por hora 6  (seis) horas 5

Será con�igurada a inexecução parcial
do contrato com aplicação de multa
de 20% do valor da parcela não
cumprida.

8 Manter empregado sem quali�icação para executar
os serviços contratados. Por ocorrência  2 (duas)

ocorrências 5

Será con�igurada a inexecução parcial
do contrato com aplicação de multa
20% do valor da parcela não
cumprida.

9 Permitir situação que cause ou crie perigo de dano
fıśico ou lesão corporal. Por ocorrência 1 (uma)

ocorrência 6

Será con�igurada a inexecução total
do contrato com aplicação de multa 
de 10% sobre o valor total do
contrato

10 Permitir situação que cause consequências letais. Por ocorrência 1 (uma)
ocorrência 6

Será con�igurada a inexecução total
do contrato com aplicação de multa 
de 10% sobre o valor total do
contrato

11 Deixar de atingir o percentual de 70% de aprovação
da  transferência de conhecimento. Por ocorrência   2  (duas)

ocorrências 5

Será con�igurada a inexecução parcial
do contrato com aplicação de multa
20% do valor total da parcela não
cumprida.
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4.	Ultrapassado o limite máximo de aplicação de mora previsto na tabela de infração, a Administração poderá optar uma
das seguintes hipóteses:

4.1. Rescindir o contrato com aplicação das sanções previstas na coluna "ultrapassado o limite máximo de aplicação"
da tabela de infração, sem prejuıźo das demais consequências previstas em lei e neste contrato.

4.2. Presente o interesse público, aceitar o objeto mediante justi�icativa, com aplicação apenas da multa de mora.

4.3. Entregue apenas parte do objeto, não aceitar o restante e rescindir o contrato, com aplicação das sanções
previstas na coluna "ultrapassado o limite máximo de aplicação", sem prejuıźo das demais consequências previstas em lei e
neste contrato.

4.3.1. A aceitação de parte do objeto só será possıv́el mediante demonstração nos autos de que sua recusa
causará prejuıźo à Administração.

4.4.	A multa de mora não será cumulada com a multa proveniente de uma inexecução total ou parcial. As multas de
mora que já tiverem sido quitadas terão seu valor abatido do montante apurado da multa por inexecução total ou parcial,
considerando-se para esse �im cada lote como um contrato em apartado.

5.	Na apuração das penalidades previstas nesta Cláusula, a autoridade competente poderá considerar, além das previsões
legais, contratuais e dos Princıṕios da Administração Pública, as seguintes circunstâncias:

5.1.	a natureza e a gravidade da infração contratual;

5.2. o dano que o cometimento da infração ocasionar à Administração;

5.3. a vantagem auferida em virtude da infração;

5.4. as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;

5.5.	os antecedentes da CONTRATADA.

6.	Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especi�icados no §
1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, em caráter excepcional, sem efeito suspensivo, devendo a solicitação ser encaminhada por
escrito com antecedência mıńima de 3 (três) dias úteis do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado
pela CONTRATADA, �icando a aceitação da justi�icativa a critério do CONTRATANTE. 

6.1.	 O prazo mıńimo de antecedência acima pode ser reduzido para as situações imprevisıv́eis que impeçam o
cumprimento da obrigação no prazo ajustado.

	7. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data
da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dıv́ida, consoante o art. 86 da Lei
nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

8.	O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à CONTRATADA.

9.	O perıódo de atraso será contado em dias corridos, salvo disposição em contrário.

10.	 Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto do
presente contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002,
aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente, os princıṕios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

11.	Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão
publicados resumidamente no Diário O�icial da União.

 

CLÁUSULA	NONA
DOS	RECURSOS	ADMINISTRATIVOS

Dos atos administrativos concernentes ao presente contrato cabe recurso nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

 

CLÁUSULA	DEZ
DA	RESCISÃO

O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, sem prejuıźo das penalidades contratuais ou legais, no caso de
sua inexecução total ou parcial ou nos demais previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/1993 e, ainda, pelo descumprimento das
condições de habilitação e quali�icação legalmente exigidas, assim como das condições constantes deste instrumento e da
proposta.

 
CLÁUSULA	ONZE
DAS	ALTERAÇÕES

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei nº
8.666/1993.

 
CLÁUSULA	DOZE

DA	VIGÊNCIA	E	DA	DURAÇÃO

O presente contrato terá vigência a partir de ___ de ______ de 202___ e duração de até 60 (sessenta) meses.

 
CLÁUSULA	TREZE

DO	FORO

MINUTA
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O foro da Seção Judiciária do Distrito Federal é o competente para solucionar qualquer questão relativa ao presente
contrato.

 
CLÁUSULA	QUATORZE
DA	PUBLICIDADE

 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário O�icial da União, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único,
da Lei nº 8.666/1993, correndo as despesas por conta do CONTRATANTE.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma
para todos os �ins de direito.

 

Brasıĺia/DF,         de                             de 2021.

 

________________________________
CONTRATANTE

 

_______________________________
CONTRATADA

ADAÍRES	AGUIAR	LIMA
SECRETÁRIO(A)	DE	ADMINISTRAÇÃO

  Documento assinado eletronicamente em 29/11/2021,	 às	 21:01, horário o�icial de Brasıĺia, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em  
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1855947&crc=5AD00CE3, informando, caso não preenchido, o
código veri�icador 1855947 e o código CRC 5AD00CE3.

2021.00.000003531-9 Documento no 1855947 v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de maio de 2022.

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 1061030, encaminho

os presentes autos para as providências necessárias, considerando-se
a minuta de contrato, 1061533, bem como os quantitativos
informados pelo senhor Coordenador de Infraestrutura, Despacho
COINF 1055470.

 
Após a adequação da referida minuta, que os autos sejam

remetidos à AJ-DG, para análise.
 
Por fim, em observância ao item 1, Capítulo XIII, do

Edital de Licitação TSE nº 84/2021, 1061528, faz-se necessária a
designação de fiscal administrativo, com o respectivo gestor, para a
presente contratação, e, nesse sentido, devolvo o procedimento em
tela à SAD, para designação de gestor e fiscal administrativo e
demais providências decorrentes.

 
Concomitantemente, à COFIN reserva de crédito.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 09/05/2022, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1061536 e o código CRC 447E88C9.

0004111-54.2022.6.02.8000 1061536v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de maio de 2022.
À SGO, para reserva de crédito.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 09/05/2022, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1061597 e o código CRC 8F2D53A2.

0004111-54.2022.6.02.8000 1061597v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de maio de 2022.
À COFIN
Senhor Coordenador,
 
Vieram os autos para reserva de crédito, conforme

Despacho GSAD (1061030), tendo em vista os quantitativos
assinalados no Despacho COINF (1055470).

No entanto, se faz necessária a indicação do efetivo
valor para a confecção do pré-empenho.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 10/05/2022, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1062367 e o código CRC 884FB64C.

0004111-54.2022.6.02.8000 1062367v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de maio de 2022.
À SAD, para, nos termos do Despacho SGO

1062367, providenciar a indicação do efetivo valor para a
confecção do pré-empenho.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 10/05/2022, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1062483 e o código CRC 6597B6AB.

0004111-54.2022.6.02.8000 1062483v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de maio de 2022.
À COINF, 
 
Para indicar, de acordo com o edital de Licitação do TSE nº
84/2021, o número correspondente aos itens desejados.
 
Solicito um indicativo que abarque:

a) o número do item e sua descrição nos moldes do edital; e
b) a quantidade desejada do referido item. 

 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
10/05/2022, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 10/05/2022, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1062546 e o código CRC 0D34E636.

0004111-54.2022.6.02.8000 1062546v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2022.
À SLC
 
Sra. Chefe,
 
Em atenção ao Despacho SLC 1062546, informo:
 

Lote Item Descrição Qtd para
fornecimento

Valor
Unitário
Registrado

Total para a
Ordem de
Fornecimento

1 2
Solução de Segurança de EndPoint (desktops), com XDR
e Sandbox, com manutenção, garantia (update
e upgrade) por 60 meses, com pagamento de
subscrições a cada 12 meses.

350 R$ 197,00
350 X 5 X R$
197,00 = R$

344.750,00

1 3
Solução de Segurança para Servidores (Linux e
Windows), com XDR e Sandbox, com manutenção,
garantia (update e upgrade) por 60 meses,
com pagamento de subscrições a cada 12 meses

120 R$ 230,00
120 X 5 X R$
230,00 = R$

138.000,00

1 4
Serviços de instalação, configuração, implantação da
solução + repasse de conhecimento hands-on (parcela
única)

01 R$
3.000,00 R$ 3.000,00

 
 

TOTAL
 

R$
485.750,00

 

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 11/05/2022, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1063566 e o código CRC B95F7F35.

0004111-54.2022.6.02.8000 1063566v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2022.
À SGO, para ciência do Despacho COINF 1063566.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/05/2022, às 19:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1063833 e o código CRC B68DFF45.

0004111-54.2022.6.02.8000 1063833v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2022.
À SAD (ciência p/COFIN)
Senhor Secretário,
 
Retornam os autos para a confecção da respectiva

reserva de crédito com base nas informações contidas no
despacho COINF (1063566).

Em despacho anterior (1062367), esta Seção
solicitou a indicação do efetivo valor para a confecção do pré-
empenho.

No entanto, verificamos que não existe saldo
suficiente na unidade competente, seja em custeio ou
investimento, para cobrir a aludida despesa.

Consoante informação prestada pelo Coordenador
da COFIN junto à SAD, informamos que a presente
contratação se trata de investimento, existindo a necessidade
de crédito adicional para a pretendida aquisição, uma vez que
o montante disponibilizado para "Segurança da Informação",
no valor de R$ 2.845.188,00, está classificado em custeio.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 12/05/2022, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1064409 e o código CRC 04EEA459.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2022.
À COINF/STI, para ciência do Despacho

SGO 1064409, assinalando que os valores, caso a aquisição
diga respeito a item de segurança de TI, poderão, a princípio,
ser oferecidos como fonte para conversão de GND.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/05/2022, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1064604 e o código CRC 6EBADBA3.

0004111-54.2022.6.02.8000 1064604v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2022.
À SAD
(Em paralelo à STI para ciência)

 
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho SAD 1064604, salvo

orientação em contrário, esta unidade entende que a
aquisição em tela diz respeito, guarda relação direta, com o
orçamento disponibilizado e estimado pelo e. TSE e vinculado
às ações de Segurança da Informação.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 13/05/2022, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1065484 e o código CRC E7094C32.

0004111-54.2022.6.02.8000 1065484v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2022.
Acuso ciência do Despacho COINF 1065484, ao

tempo em que encaminho os autos à SGO/COFIN, para incluir
a programação da despesa na próxima fase de crédito
adicional, para efeito de alteração de GND.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/05/2022, às 14:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1065620 e o código CRC 57CC206A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de maio de 2022.
à SGO, para incluir a programação da despesa na

próxima fase de crédito adicional, para efeito de alteração de
GND.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 16/05/2022, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1066107 e o código CRC FB8A9555.
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CONTRATO Nº XX/2022 
Processo nº 0004111-54.2022.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, 
ATRAVÉS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS E DFTI – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA. 
 

               Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União, situado à Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, bairro Farol, CEP 57051-
090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, 
neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, 
residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa DFTI – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 09.650.283/0001-91, situada à SCN Quadra 02, Bloco D, Torre A, nº 810 - Liberty Mall 
– Brasílíia/DF, CEP: 70.712-903, fone: (61) 3030-1000 / (61) 99291-7070, e-mail: fabricio@dfti.com.br,  neste 
ato representada por Fabrício Bombarda Guedes, portador da Carteira de Identidade nº 1.563.949 SSP/DF, 
inscrito no CPF nº 819.649.861-68, doravante designada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 
CONTRATO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, sob a regência das Leis nº 8.666/1993 e nº 
10.520/2002, de acordo com os Procedimentos Administrativos nº 2021.00.000003531-9 do Tribunal Superior 
Eleitoral – TSE e nº 0004111-54.2022.6.02.8000 do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com o Edital do 
Pregão Eletrônico nº 84/2021 do TSE e mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

O  presente contrato  tem por  objeto  a  contratação  de  subscrições  de  solução  de  antivírus  
com EDR  para  estações e servidores, serviço de instalação  e  transferência de  conhecimento,  com  
pagamento  anual,  pelo  período  de  60  meses, conforme especificações, exigências e prazos constantes 
do Anexo I do Edital da Licitação, modalidade pregão, na forma eletrônica, e proposta da CONTRATADA, 
que passam a fazer parte deste instrumento, independentemente de transcrição, no que não conflitar com 
as disposições do edital e deste instrumento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 
 

A execução do objeto do presente contrato, na forma descrita em sua Cláusula Primeira, será 
realizada por meio do estabelecimento da CONTRATADA, inscrito no CNPJ nº 09.650.283/0001-91, de 
acordo com o Edital da Licitação, seu Anexo I e proposta vencedora. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE: 

1. Prestará as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

2. Acompanhará, fiscalizará e atestará a execução contratual, bem como indicará as ocorrências 
verificadas. 

3. Designará servidor ou comissão de servidores para fiscalizar a execução do objeto contratual. 
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3.1. A fiscalização que será realizada pelo CONTRATANTE não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 
ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios  redibitórios,  e,  na  ocorrência  desta,  
não  implica  em  corresponsabilidade  da  Administração,  em  conformidade com o art. 70 da 
Lei nº 8.666/93. 

4. Permitirá que os funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente identificados, 

tenham acesso aos locais de execução do objeto. 

5. Recusará qualquer produto/serviço entregue em desacordo com as especificações constantes 

do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação ou com defeito. 

5.1 Ao Tribunal Regional Eleitoral fica reservado o direito de recusar de pronto a solução 

que flagrantemente não esteja em conformidade com a especificação do Termo de 

Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

6. Receber a CONTRATADA para reunião inaugural, conforme prazo definido no item 10.1 do 

Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação (Cronograma de Execução). 

7. Realizará o recebimento dos produtos/serviços conforme detalhado no Capítulo 11 do 

Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

8. Efetuará o pagamento à CONTRATADA segundo as condições estabelecidas na Cláusula 

Sexta deste contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

1. Executar, com observação dos prazos e exigências, todas as obrigações e especificações 

técnicas constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

1.1. A CONTRATADA deverá cumprir os eventos descritos no Cronograma de Execução 

constante da tabela prevista no item 10.1 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da 

Licitação, respeitando os prazos máximos estabelecidos, os quais poderão ser antecipados 

sempre que as circunstâncias assim o permitam. 

2. Assinar o termo de confidencialidade disponível no Anexo I-V do Termo de Referência - Anexo 
I do Edital da Licitação. 

3. Entregar  as  subscrições  no  prazo máximo  de  30  (trinta)  dias  corridos, contados  do  início  
da  vigência  do  contrato. As licenças deverão ser entregues em formato digital, para o e-mail coinf@tre-
al.jus.br, ou para download em site do fabricante do produto. 

3.1. As licenças deverão possuir data de validade a partir do recebimento definitivo efetuado 
pelo CONTRATANTE. 

3.1.1. A  validade  usual  de  mercado  deve  ser  comprovada,  sendo  de,  no  mínimo,  
72  (setenta  e  dois)  meses, contados da data de fabricação, não podendo ter 
transcorrido mais de 30 (trinta) dias do prazo de validade no momento da entrega. 

3.2. O endereço da sede do TRE fica situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 

57051-090. 

3.3. Caso a solução necessite de banco de dados específico e proprietário para funcionamento 

da solução, as licenças deste deverão ser fornecidas pela CONTRATADA junto com a 

solução ofertada sem ônus para o CONTRATANTE, além daquele já cotado em sua 

proposta. 
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3.4. As licenças de sistema operacional e do ambiente de virtualização, bem como o 

equipamento para execução da solução serão fornecidos pelo CONTRATANTE. 

3.5. A CONTRATADA será responsável por qualquer ônus decorrente de marcas, registros e 

patentes relativos ao fornecimento. 

4. Instalar, configurar e ativar as subscrições conforme especificações e prazos estabelecidos no 

Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

4.1. A instalação de todos os 28 (vinte e oito) sítios, configuração e ativação das 

subscrições deverá ocorrer e ser concluída em até 30 (trinta) dias após o início da 

vigência contratual.  

5. Providenciar a renovação das subscrições nos 30 (trinta) dias que antecederem o vencimento 

das mesmas, com validade a partir do vencimento das subscrições ativas. 

5.1. As subscrições renovadas devem ser entregues e ativadas, no máximo, até o vencimento 

das subscrições em uso de modo a não haver interrupção nos serviços. 

5.2. Cabe a CONTRATADA ativar as subscrições na ferramenta instalada. 

6. Prestar  o  serviço  de  suporte  técnico  durante  todo  o  período  de  validade  das  subscrições  

e  conforme  as  condições  e exigências estabelecidas no Capítulo 8 do Termo de Referência - Anexo I 

do Edital da Licitação. 

6.1. O suporte técnico deve ser prestado durante todo o período de validade das subscrições. 

6.2. Os serviços de suporte pertinentes aos itens 2 e 3 deverão ser realizados por técnicos 

do fabricante ou por técnicos da CONTRATADA, certificados na solução. 

6.3. Observar  os  prazos  de  resposta  para  problemas  ocorridos  durante  o  período  de  

suporte. Tais  prazos  estão previstos na tabela contida no item 9.5 do Termo de Referência - 

Anexo I do Edital da Licitação e são contados do recebimento da notificação de abertura do 

chamado. 

7. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes do fornecimento dos produtos e da 

execução dos serviços objeto do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

8. Manter, durante toda a vigência do contrato, os dados atualizados do preposto, na forma do 

Anexo I-IV do Edital da Licitação. 

8.1. Toda a comunicação referente à  execução do objeto será realizada por meio do e-mail  

informado  pela CONTRATADA no momento da assinatura do contrato ou por outro meio 

desde que previamente acordado entre as partes. 

8.2. A comunicação será considerada recebida após a confirmação de entrega automática 

encaminhada por e-mail (Outlook), independentemente de confirmação de recebimento por 

parte da CONTRATADA, ficando sob sua responsabilidade a verificação da caixa de e-mail. 

8.3. A comunicação só será realizada de forma diversa quando a legislação exigir ou 

quando a CONTRATADA demonstrar ao fiscal os motivos que justifiquem a utilização de 

outra forma. 

9. Refazer ou corrigir os serviços não aprovados pela fiscalização e cumprir as obrigações 

pendentes em até 5 (cinco) dias corridos, contados da notificação do CONTRATANTE. 

10. Acatar as recomendações efetuadas pelo fiscal do contrato. 

11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução do objeto do Termo de Referência - Anexo I do Edital da 

Licitação. 
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12. Fornecer à fiscalização do contrato relação nominal, com os respectivos números de 

documento de identidade de todo o pessoal envolvido diretamente na execução dos serviços, em até 3 

(três) dias úteis após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, bem como informar 

durante toda a vigência qualquer alteração que venha a ocorrer na referida relação. 

13. Fazer  com  que  seus  empregados  se  submetam  aos  regulamentos  de  segurança  e  

disciplina  durante  o  período  de permanência nas dependências do CONTRATANTE, não sendo 

permitido o acesso dos funcionários que estejam utilizando trajes sumários (shorts, chinelos de dedo, 

camisetas regatas ou sem camisa). 

14. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, em um prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

quando verificar condições inadequadas de execução do objeto ou a iminência de fatos que possam 

prejudicar a sua execução e prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelos fiscais. 

15. Manter o caráter confidencial dos dados e informações obtidos por qualquer meio ou prestados 

pelo CONTRATANTE, não os divulgando, copiando, fornecendo ou mencionando a terceiros e nem a 

quaisquer pessoas ligadas direta ou indiretamente à CONTRATADA, durante e após a vigência do 

contrato, inclusive em relação aos dados de infraestrutura, arquitetura, organização e/ou qualquer outra 

informação relativa ao ambiente tecnológico ou procedimentos técnicos do TRE. 

16. Manter, durante a execução do contrato as condições de habilitação exigidas na licitação. 

16.1. Verificadas irregularidades nas condições que ensejaram sua habilitação quanto à 

regularidade fiscal, a CONTRATADA terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da 

notificação da fiscalização, para regularizar a situação, sob pena de aplicação das 

penalidades cabíveis, sem prejuízo da rescisão do contrato a critério da Administração. 

17. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

17.1. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos suportados não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento ao contratante, nem poderá onerar o 

objeto deste contrato. 

18. Observar durante a execução do contrato os critérios de sustentabilidade previstos no item 

19.3 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

19. Manter, durante toda a vigência da contratação, o constante do item 8 do Capítulo VI do 

Edital da Licitação, caso o critério tenha sido utilizado como desempate na licitação. 

20. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a parcela de maior relevância do objeto 

deste contrato. Todavia, fica permitida a subcontratação do próprio fabricante para execução dos 

serviços de suporte técnico. 

20.1. A subcontratação só será autorizada pelo CONTRATANTE após a comprovação da 

capacidade técnica da empresa para executar os serviços pretendidos e de sua 

regularidade fiscal. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO CONTRATUAL E DO REAJUSTE 

1. O preço a ser pago à CONTRATADA pelo fornecimento/prestação dos serviços objeto deste 

contrato, são os constantes em sua proposta, atualizada com o último preço ofertado e aceito no pregão, 

sendo de R$ 485.750,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais)  o valor 

total deste contrato. 

    
VALOR 

 

VALOR TOTAL  VALOR TOTAL  
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LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD. 
UNITÁRIO 

R$ 

EM 12 MESES 

R$ 

EM 60 MESES 
R$ 

 1 

 

2 

Solução de Segurança de En-
dPoint (desktops), com XDR e 
Sandbox, com manutenção, 
garantia (update e upgrade) 
por 60 meses, com pagamento 
de subscrições a cada 12 me-
ses. 

 

350 

 

197,00 

 

68.950,00 

 

344.750,00 

1 

 
 
 
 
3 

Solução de Segurança para 
Servidores (Linux e Windows), 
com XDR e Sandbox, com ma-
nutenção, garantia (update e 
upgrade) por 60 meses, com 
pagamento de subscrições a 
cada 12 meses. 

 

 

 

120 

 

 

 

230,00 27.600,00 

 

 

 

138.000,00 

1 

 

 

4 

Serviços de instalação, confi-
guração, implantação da solu-
ção + repasse de conheci-
mento hands-on (parcela 
única). 

 

 

01 

 

 

3.000,00 

 

 

- 

 

 

3.000,00 

 

2. Os  preços  a  serem pagos  à CONTRATADA pelas  licenças  serão  fixos  e  irreajustáveis  pelo  

período  de  12  (doze)  meses iniciais.  Após  esse  período,  o  reajuste  será feito  de  ofício,  podendo  

ocorrer  negociação  entre  as  partes,  momento  no  qual,  será apreciada a possibilidade da aplicação  do  

índice IPCA-IBGE, no  período  entre o  mês básico  da apresentação  da proposta e o  mês anterior ao 

reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a seguinte fórmula: 

PR = IMR x PA/IMM 

Onde: 

PR = Preço reajustado 

IMR = Índice do IPCA-IBGE do mês anterior ao reajuste 

IMM = Índice do IPCA-IBGE do mês de apresentação da proposta 

PA = Preço anteriormente praticado 

3. A administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a CONTRATADA apresente 

planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos ocorrida no período do reajuste proposto. 

CLÁUSULA SEXTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

1. O pagamento do objeto do presente contrato será efetuado após o recebimento definitivo dos 

produtos/serviços nos termos estabelecidos no Capítulo 12 do Termo de Referência - Anexo I do Edital de 

Licitação TSE nº 84/2021, até o 10º (décimo) dia útil a partir da atestação da nota fiscal/fatura pelo servidor 
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responsável, com a emissão de ordem bancária para o crédito em conta-corrente da CONTRATADA, 

observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93. 

1.1. Para os itens 2 e 3 o pagamento ocorrerá anualmente, sendo o mesmo procedimento para 

as subscrições e para as suas renovações anuais. 

1.1.1. A CONTRATADA deverá entregar o faturamento com toda documentação exigida 

para liquidação e pagamento no ato da entrega do objeto e quando das renovações 

anuais das subscrições. 

1.2. Para o item 4 o pagamento será realizado em parcela única, sendo que: 

1.2.1. O pagamento relativo aos serviços descritos no item 4 ocorrerá somente após a 

conclusão das 28 (vinte e oito) instalações do software de gerência da solução, devendo a 

CONTRATADA entregar o faturamento com toda documentação exigida  para liquidação e 

pagamento após a implantação completa da solução no TSE e demais 27 Tribunais 

Regionais Eleitorais. 

1.3. O atesto do objeto contratado se dará pelo fiscal, designado pela autoridade competente, 

por meio da emissão de Nota Técnica de Atesto - NTA. O fiscal terá o prazo de até 2 (dois) 

dias úteis para emitir a NTA e remeter o processo a CEOFI, contados do recebimento do 

documento fiscal, acompanhado do Termo de Recebimento Definitivo  -  TRD e dos demais 

documentos exigidos para liquidação e pagamento da despesa. 

2. Na fase de liquidação e pagamento da despesa deverá ser verificada pela área competente 

a regularidade fiscal da CONTRATADA perante a Seguridade Social, Fazenda Federal (Certidão Conjunta 

de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União fornecida pela Receita Federal do 

Brasil), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e, ainda, perante a Justiça do Trabalho 

(Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT); admitida a certidão positiva com efeito de negativa 

ou outra equivalente na forma da lei. 

3. O CNPJ constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta e na nota 

de empenho. 

4. Nos casos de pagamento efetuados após 30 (trinta) dias da emissão do Termo de   

Recebimento Definitivo ou da apresentação da nota fiscal, conforme o caso, desde que a CONTRATADA 

não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pelo TRE, entre o 31º (trigésimo primeiro) dia e a data da emissão da ordem bancária, 

será a seguinte: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = encargos moratórios; 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = valor da parcela a ser paga; 

I = 0,0001644 ❴(índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado I = 

(6/100)/365)❵. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 
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A despesa decorrente do fornecimento/prestação dos serviços objeto do presente contrato 

correrá à conta dos créditos orçamentários consignados no Orçamento da União à  Justiça Eleitoral, para 

o Exercício de 2022, Natureza de Despesa 33904006 - Locação de Software, PTRES xxxx , 

compromissada pela Nota de Empenho Estimativa nº............, de ..../..../...., no valor de R$ ............... ( ). 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, caso a CONTRATADA descumpra total 

ou parcialmente o objeto contratado, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará sujeita às 

seguintes penalidades: 

1.1. advertência; 

1.2. multa; 

1.3. impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos. 

2. Será aplicada a penalidade descrita no subitem 1.3, à CONTRATADA que: 

2.1. apresentar documentação falsa; 

2.2. causar o atraso na execução do objeto do contrato; 

2.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

2.3.1. para efeito de aplicação do disposto no subitem 2.3 desta Cláusula, será 

considerada falha na execução do contrato os casos de inexecução total, e os de 

inexecução parcial que resultem na rescisão contratual; 

2.4. comportar-se de modo inidôneo; 

2.5. declarar informações falsas; ou 

2.6. cometer fraude fiscal. 
 

3. Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, as sanções previstas nos subitens 1.1 e 1.3, 

poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as multas convencionais e de mora, podendo 

estas serem descontadas dos pagamentos a serem efetuados, após o  encerramento  do  procedimento  

de  apuração  de  penalidades, e  quando  cabível, sem prejuízo  do  ressarcimento dos danos causados 

à Administração e das demais cominações legais. 

3.1. Para  efeito  de  aplicação  das  penas  de  advertência  e  multa, às  infrações  são  

atribuídos graus, conforme as tabelas seguintes: 

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA 

GRAU PERCENTUAL 

1 Advertência 

2 0,5% sobre o valor total da parcela não cumprida 

3 1% sobre o valor total da parcela não cumprida 

4 2% sobre o valor total da parcela não cumprida 

5 5% sobre o valor total da parcela não cumprida 

Minuta de Contrato (1069201)         SEI 0004111-54.2022.6.02.8000 / pg. 64



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Contrato de nº XX/2022 
PA SEI 0004111-54.2022.6.02.8000 

                                                                                                                                                                                                                                                     8 

6 10% sobre o valor total do contrato 

 

TABELA DE INFRAÇÃO 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

INCIDÊNCIA 

LIMITE MÁXIMO 

DE APLICAÇÃO 

DE MORA 

 

GRAU 

ULTRAPASSADO O 

LIMITE MÁXIMO DE 

APLICAÇÃO 

 

1 

Deixar de cumprir quaisquer 
das obrigações previstas no 
Edital de Licitação TSE nº 

84/2021 e seus anexos e não 
elencadas nesta tabela de mul-

tas. 

 

Por ocorrência 1 (uma) ocorrência 

por obrigação 

 

1 

 

Vide item 2 desta Tabela. 

 

2 

 

Reincidir no descumprimento da 

mesma obrigação punida com ad-

vertência. 

 

Por ocorrência 

 

3 (três) ocorrências 

 

2 

Será configurada a inex-

ecução parcial do contrato 

com aplicação de multa de 

5% do valor total da 

parcela não cumprida 

 

 

3 

 

 

Deixar de cumprir o prazo para 

entrega do objeto. 

 

 

Por dia corrido 

 

 

10 (dez) dias cor-

ridos 

 

 

3 

Será configurada a inex-

ecução total do contrato 

com aplicação de multa de 

10% do valor da parcela 

não cumprida no caso da 

não entrega total do objeto; 

ou Inexecução parcial do 

contrato com aplicação de 

multa de 15% do valor da 

parcela não cumprida no 

caso de entrega parcelada 

já aceita pelo contratante. 

 

4 
Deixar de cumprir o prazo para   

substituição do objeto/correção 

dos serviços recusados durante o 

recebimento. 

 

Por dia corrido 

 

10 (dez) dias cor-

ridos 

 

4 

Será configurada a inex-

ecução parcial do contrato 

com aplicação de multa de 

15% do valor da parcela 

não cumprida. 

 

5 

Deixar de cumprir os prazos para    

o primeiro atendimento dos 

chamados durante a vigência da 

garantia técnica. 

 

Por hora 

 

6 (seis) horas 

 

2 

Será configurada a inex-

ecução parcial do contrato 

com aplicação de multa de 

5% do valor da parcela não 

cumprida. 

 

6 

Deixar de cumprir os prazos para a 

implementação da solução técnica 

definitiva ou solução de contorno 

durante a vigência da garantia téc-

nica. 

 

Por hora 

 

6 (seis) horas 

 

4 

Será configurada a inex-

ecução parcial do contrato 

com aplicação de multa de 

15% do valor da parcela 

não cumprida. 

 

7 

 

Suspender ou interromper, salvo 

motivo de força maior ou caso for-

tuito, os serviços contratuais. 

 

Por hora 

 

6 (seis) horas 

 

5 

Será configurada a inex-

ecução parcial do contrato 

com aplicação de multa de 

20% do valor da parcela 
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não cumprida. 

 

8 

 

Manter empregado sem qualifi-

cação para executar os serviços 

contratados. 

 

Por ocorrência 

 

2 (duas) ocorrências 

 

5 

Será configurada a inex-

ecução parcial do contrato 

com aplicação de multa 

20% do valor da parcela 

não cumprida. 

 

9 

 

Permitir situação que cause ou crie 

perigo de dano físico ou lesão cor-

poral. 

 

Por ocorrência 

 

1 (uma) ocorrência 

 

6 

Será configurada a inex-

ecução total do contrato 

com aplicação de multa 

de 10% sobre o valor total 

do contrato. 

 

10 

 

Permitir situação que cause conse-

quências letais. 

 

Por ocorrência 

 

1 (uma) ocorrência 

 

6 

Será configurada a inex-

ecução total do contrato 

com aplicação de multa de 

10% sobre o valor total do 

contrato. 

 

11 

Deixar de atingir o percentual de 

70% de aprovação da transferência 

de conhecimento. 

 

Por ocorrência 

2 (duas) ocorrências  

5 

Será configurada a inex-

ecução parcial do contrato 

com aplicação de multa 

20% do valor total da 

parcela não cumprida. 

 

4. Ultrapassado o limite máximo de aplicação de mora previsto na tabela de infração, a 

Administração poderá optar uma das seguintes hipóteses: 

4.1. Rescindir o contrato com aplicação das sanções previstas na coluna “ultrapassado o 

limite máximo de aplicação” da tabela de infração, sem prejuízo das demais consequências 

previstas em lei e neste contrato. 

4.2. Presente o interesse público, aceitar o objeto mediante justificativa, com aplicação apenas 

da multa de mora. 

4.3. Entregue apenas parte do objeto, não aceitar o restante e rescindir o contrato, com 

aplicação das sanções previstas na coluna “ultrapassado o limite máximo de aplicação”, sem 

prejuízo das demais consequências previstas em lei e neste contrato. 

4.3.1. A  aceitação  de  parte  do  objeto  só será  possível mediante  demonstração nos  

autos de que sua recusa causará prejuízo à Administração. 

4.4. A multa de mora não será cumulada com a multa proveniente de uma inexecução total 

ou parcial. As multas de mora que já tiverem sido quitadas terão seu valor abatido do 

montante apurado da multa por inexecução total ou parcial, considerando-se para esse fim 

cada lote como um contrato em apartado. 

5. Na apuração das penalidades previstas nesta Cláusula, a autoridade competente poderá 

considerar, além das previsões legais, contratuais e dos Princípios da Administração Pública, as seguintes 

circunstâncias: 

5.1. a natureza e a gravidade da infração contratual; 

5.2. o dano que o cometimento da infração ocasionar à Administração; 

5.3. a vantagem auferida em virtude da infração; 
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5.4. as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; 

5.5. os antecedentes da CONTRATADA. 

6. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e 

condições especificados no §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, em caráter excepcional, sem efeito 

suspensivo, devendo a solicitação ser encaminhada por escrito  com  antecedência  mínima  de  3  (três)  

dias  úteis  do  seu  vencimento,  anexando-se  documento  comprobatório  do  alegado pela 

CONTRATADA, ficando a aceitação da justificativa a critério do CONTRATANTE. 

6.1. O prazo mínimo de antecedência acima pode ser reduzido para as situações  imprevisíveis 

que impeçam o cumprimento da obrigação no prazo ajustado. 

7. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) 

dias úteis a contar da data da intimação  para o  pagamento, a importância será  descontada 

automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o  art. 86 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 

moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

8. O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 

à CONTRATADA. 

9. O período de atraso será contado em dias corridos, salvo disposição em contrário. 

10. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 

respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em 

especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente, os 

princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

11. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de 

mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Dos atos administrativos concernentes ao presente contrato cabe recurso nos termos do art. 

109 da Lei nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO 

O CONTRATANTE  poderá rescindir  o  presente  contrato,  sem  prejuízo  das  penalidades  

contratuais  ou  legais,  no  caso  de sua inexecução total ou parcial ou nos demais previstos no art. 78 da 

Lei nº 8.666/1993 e, ainda, pelo descumprimento das condições de habilitação e qualificação legalmente 

exigidas, assim como das condições constantes deste instrumento e da proposta. 

CLÁUSULA ONZE – DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 

65 da Lei nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA DOZE – DA VIGÊNCIA E DA DURAÇÃO 

O presente contrato terá vigência a partir de XX de XXXX de 2022 e duração de até 60 

(sessenta) meses. 
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CLÁUSULA TREZE – DO FORO 

O foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/AL é o competente para solucionar 

qualquer questão relativa ao presente contrato. 

CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICIDADE 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, conforme o disposto 

no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, correndo as despesas por conta do CONTRATANTE. 

 

 

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em duas 

vias de igual teor e forma para todos os fins de direito. 

 

Maceió, XX de XXXX de 2022 

 

Pelo contratante: 

 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente do TRE-AL 

 

Pela contratada: 

 

Fabrício Bombarda Guedes 

Representante da empresa 
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DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2022.
À SAD, 
Com minuta de contrato, para  encaminhamento

oportuno à AJ-DG  tão logo efetuada a reserva de crédito.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 19/05/2022, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1069209 e o código CRC ED21BCCB.

0004111-54.2022.6.02.8000 1069209v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2022.
Em atenção ao Despacho SLC 1069209, remeto os

autos à SGO para, tão logo possível (atendida a proposição de
crédito adicional) seja juntado o respectivo pré-empenho,
necessário à continuidade de tramitação do presente feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/05/2022, às 23:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1069839 e o código CRC AAD6291B.

0004111-54.2022.6.02.8000 1069839v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO
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Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
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Chefe de Seção, em 31/05/2022, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1077317 e o código CRC 7F8C7073.

0004111-54.2022.6.02.8000 1077317v6
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 145 - RO 659

Observação:

CAPÍTULO XVII – DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (1061528)
1. A despesa decorrente do fornecimento/prestação dos serviços

objeto deste pregão correrá à conta dos créditos orçamentários consignados à
Justiça Eleitoral no Orçamento da União, para o Exercıćio de 2022, na
Natureza de Despesa 33.90.40.06 - Locação de Software, na Ação
02.122.0033.20GP.0001 – PO - Segurança da Informação da Justiça Eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 30/05/2022, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1077320 e o código CRC F71DED12.
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DESPACHO

Maceió, 31 de maio de 2022.
À AJ-DG, na forma do Despacho SLC 1069209.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/05/2022, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1078184 e o código CRC E872D0AE.

0004111-54.2022.6.02.8000 1078184v1
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PROCESSO : 0004111-54.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : ANÁLISE DE MINUTA DE CONTRATO DE ADESÃO À ARP TSE N° 01/2022.

 

Parecer nº 663 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Trata-se de encaminhamento da GSAD, para análise
das adaptações que personalizaram a minuta do contrato
(1069201), advindo da Ata de Registro de Preços-TSE nº
01/2022 (1061531), firmada entre o Tribunal Superior
Eleitoral e a Empresa 
INFORMÁTICA LTDA. , inscrita no CNPJ sob o nº
09.650.283/0001-91, tendo por objeto 
conhecimento, com 
constantes do Anexo I do Edital da Licitação TSE n° 84/2021
(1061528).

 
A presente aquisição fundamenta-se na instrução

consignada no presente Procedimento Eletrônico, iniciado
pela COINF (1055470), com base na orientação contida
no Ofício-Circular GAB-DG TSE nº 103/2022 (1033612),
processo SEI nº 0002555-17.2022.6.02.8000.

 
A SLC customizou a minuta do contrato que integra

o edital do Edital de Licitação TSE n° 84/2021 e encaminhou a
esta AJ-DG.

 
De início, vale ressaltar que dita adaptação não

configura alteração essencial no objeto do contrato. Trata-se
de simples ajustes no preâmbulo, na especificação das partes,
na designação das unidades gestoras, na indicação da dotação
orçamentária, endereço, horário de funcionamento, e-mails e
telefones de contato, quantidades, valor da aquisição e foro. 

 
É sabido que ao Órgão que adere à ata

de registro de preços é vedado efetuar alterações
na minuta do contrato dela decorrente:

"Tal conduta configuraria afronta ao
dever de licitar, uma vez que a
identificação do objeto da ata com a
necessidade pública em questão constitui
requisito para a realização da
própria adesão". (Revista Zênite ILC,
2011, p. 468.)
 

O órgão que adere à ata não possui liberdade plena
para alterar os termos definidos na ata de registro de preços,
pois a licitação em si pressupõe a identificação da adequação
do objeto registrado à necessidade dos partícipes e a
comprovação da vantagem na sua realização. Ressalvadas, as
adaptações próprias à execução.

 
 Nos termos do parágrafo único, do art. 38 da Lei

nº 8.666/93:
“as minutas de editais de licitação, bem
como as dos contratos, acordos,
convênios ou ajustes devem ser
previamente examinadas e aprovadas por
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assessoria jurídica da Administração”.
 
Dessa forma, em se tratando de registro de preços,

compete ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de
controle e administração. Com base nisso, a rigor, o momento
para análise de legalidade da minuta do edital de licitação,
bem como das minutas da ata e do contrato que decorrem
desse procedimento, exauriu-se, tanto que existe uma ata
válida, disponível para adesão. 

 
Neste ponto, ressalta-se o teor do Art. 9º, § 4º  do

Decreto nº 7.892/2013, que determina, verbis: 
"Art. 9º  O edital de licitação para registro
de preços observará o disposto nas Leis
nº 8.666, de 1993, e nº 10.520, de 2002, e
contemplará, no mínimo:
(...)
§ 4º  O exame e a aprovação das
minutas do instrumento convocatório
e do contrato serão efetuados
exclusivamente pela assessoria
jurídica do órgão gerenciador."

 
Assim sendo, uma vez que o edital de licitação,

a minuta da ata e o próprio procedimento licitatório realizado
foram anteriormente analisados pela assessoria jurídica do
órgão gerenciador, a esta assessoria jurídica cabe apenas
manifestar acerca da legalidade das alterações/
adaptações realizadas pela SLC.

 
O Edital de Licitação TSE nº 84/2021 que originou

a presente contratação foi juntado no evento 1061528. A Ata
de Registro de Preços TSE nº 01/2022 foi juntada no evento
1061531.

 
Reserva de crédito realizada pela SGO 1077317.
 
Nestas condições, na forma prevista no parágrafo

único do Art. 38, da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica
aprova os ajustes realizados na minuta de contrato (1069201)
a ser firmado com a Empresa 
D E INFORMÁTICA LTDA. , inscrita no CNPJ sob o nº
09.650.283/0001-91, tendo por objeto 
conhecimento, com 
constantes do Anexo I do Edital da Licitação TSE n° 84/2021
(1061528) 
R$ 485.750,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, setecentos
e cinquenta reais).

 
À consideração superior do Sr. Diretor Geral.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
01/06/2022, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 01/06/2022, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1078757 e o código CRC E0288720.

0004111-54.2022.6.02.8000 1078757v2
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CONCLUSÃO

Maceió, 01 de junho de 2022.
Senhor Presidente, 
 
Cuida-se de Edital de Licitação TSE nº

84/2022 (1061528), que originou a Ata de Registro de Preços-
TSE nº 01/2022 (1061531), firmada entre o Tribunal Superior
Eleitoral e a Empresa DFTI –
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., inscrita
no CNPJ sob o nº 09.650.283/0001-91, tendo por objeto  a 
contratação  de  subscrições  de  solução  de  antivírus  com 
EDR  para  estações  e  servidores, 
serviço de instalação e transferência de conhecimento, com pagamento anual, pelo período de 60 meses.

Como estipulado no preâmbulo do mencionado
edital, participaram do Registro de Preços, como órgãos
participantes, os Tribunais Regionais Eleitorais, que
ficaram responsáveis por suas respectivas contratações.

Após a devida instrução, a Seção de Licitações e
Contratos adaptou a minuta contratual anexa ao edital, de
modo a ajustar as informações do preâmbulo, da especificação
das partes, da designação das unidades gestoras, da indicação
da dotação orçamentária, endereço, horário de
funcionamento, e-mails e telefones de contato, quantidades,
valor da aquisição e foro.

 Referidas customizações foram submetidas à
análise da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, que se
manifestou por meio do Parecer 663 (1078757), aprovando a
minuta elaborada pela  SLC.

Assim sendo, elevo o feito ao crivo de Vossa
Excelência, para análise, sugerindo a formalização da avença,
nos moldes minutados pela SLC e aprovados pela AJ-DG.  

 
 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 01/06/2022, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1079597 e o código CRC 7192EDF0.
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PROCESSO : 0004111-54.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO : Autorização. Formalização da avença. Registro de Preços para a contratação de subscrições de solução de antivírus com
EDR para estações e servidores, serviço de instalação e transferência de conhecimento.

 

Decisão nº 2455 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Edital de Licitação TSE nº 84/2022 que deu
origem à Ata de Registro de Preços-TSE nº 01/2022
(1061531), firmada entre o Tribunal Superior Eleitoral e a
Empresa DFTI – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 09.650.283/0001-91, tendo por objeto
a contratação de subscrições de solução de antivírus com
EDR para estações e servidores, serviço de instalação e transferência de conhecimento, com pagamento anual,
pelo período de 60 meses,
conforme especificações, exigências e prazos constantes do Anexo I do Edital da Licitação
TSE n° 84/2021 (1061528).

Os Tribunais Regionais Eleitorais são órgãos
participantes do Registro de Preços, e ficam como responsáveis pelas
respectivas contratações, de acordo com o estipulado no
mencionado Edital.

Houve a regular instrução do feito e os autos seguiram à
SLC, que adaptou a minuta do contrato que integra o Edital de
Licitação TSE nº 84/2021 com vistas a ajustar as informações do
preâmbulo, da especificação das partes, da designação das unidades
gestoras, da indicação da dotação orçamentária, endereço, horário de
funcionamento, e-mails e telefones de contato, quantidades, valor da
aquisição e foro.

Após, a Assessoria Jurídica da Direção-Geral, por conduto
do Parecer nº 663 (1078757), manifestou-se
pela aprovação da minuta elaborada pela SLC.

Por fim, o Sr. Diretor-Geral, através da Conclusão
(1079765), sugeriu a formalização da avença.

Isto posto, lastreado no referido Parecer da AJ/DG, acolho
a sugestão do Sr. Diretor-Geral e autorizo a formalização da avença,
nos moldes do ato minutado (1069201), vez que se reveste dos
elementos necessários à perfeita caracterização do ato pretendido.

À SLC para as providências cabíveis.
 

DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

 

 
 
 
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
08/06/2022, às 20:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1079765 e o código CRC 8B4DA63A.
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CONTRATO Nº 27/2022
Processo nº 0004111-54.2022.6.02.8000

CONTRATO  DE  FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  A  UNIÃO,
ATRAVÉS  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  ELEITORAL  DE
ALAGOAS  E  DFTI  –  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  DE
INFORMÁTICA LTDA.

              Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado à Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, bairro Farol,
CEP 57051-090,  Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por  seu  Presidente, Desembargador  Otávio  Leão  Praxedes,
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o
nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa DFTI – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA,  inscrita no CNPJ sob o nº 09.650.283/0001-91, situada à SCN Quadra 02, Bloco D,
Torre A, nº 810 - Liberty Mall – Brasílíia/DF, CEP: 70.712-903, fone: (61) 3030-1000 / (61) 99291-7070, e-mail:
fabricio@dfti.com.b  r  ,   neste ato representada por  Fabrício  Bombarda  Guedes,  portador  da  Carteira  de
Identidade nº 1.563.949 SSP/DF, inscrito no CPF nº 819.649.861-68, doravante designada CONTRATADA,
resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,  sob  a
regência  das  Leis  nº  8.666/1993  e  nº  10.520/2002,  de acordo  com os Procedimentos  Administrativos  nº
2021.00.000003531-9 do  Tribunal  Superior  Eleitoral  –  TSE e  nº  0004111-54.2022.6.02.8000  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, com o Edital do Pregão Eletrônico nº 84/2021 do TSE e mediante as seguintes
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O  presente contrato  tem por  objeto  a  contratação  de  subscrições  de  solução  de  antivírus
com  EDR  para  estações e  servidores, serviço de instalação  e  transferência  de  conhecimento,  com
pagamento  anual,  pelo  período  de  60  meses, conforme especificações, exigências e prazos constantes
do Anexo I do Edital da Licitação, modalidade pregão, na forma eletrônica, e proposta da CONTRATADA,
que passam a fazer parte deste instrumento, independentemente de transcrição, no que não conflitar com
as disposições do edital e deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

A execução do objeto do presente contrato, na forma descrita em sua Cláusula Primeira, será
realizada por meio do estabelecimento da CONTRATADA, inscrito no CNPJ nº 09.650.283/0001-91, de
acordo com o Edital da Licitação, seu Anexo I e proposta vencedora.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE:

1. Prestará as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

2.  Acompanhará, fiscalizará e atestará a execução contratual, bem como indicará as
ocorrências verificadas.

Contrato de nº 27/2022
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3.  Designará servidor ou comissão de  servidores  para  fiscalizar a  execução do objeto
contratual.

3.1. A fiscalização que será realizada pelo CONTRATANTE não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios  redibitórios,  e,  na  ocorrência
desta,  não  implica  em  corresponsabilidade  da  Administração,  em  conformidade com o
art. 70 da Lei nº 8.666/93.

4.  Permitirá que os funcionários da  CONTRATADA,  desde que devidamente identificados,
tenham acesso aos locais de execução do objeto.

5. Recusará qualquer produto/serviço entregue em desacordo com as especificações constantes
do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação ou com defeito.

5.1 Ao Tribunal Regional Eleitoral fica reservado o direito de recusar de pronto a solução
que  flagrantemente  não esteja em conformidade com a especificação do Termo de
Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

6. Receber a CONTRATADA para reunião inaugural, conforme prazo definido no item 10.1 do
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação (Cronograma de Execução).

7. Realizará o recebimento dos produtos/serviços conforme detalhado no Capítulo 11 do
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

8. Efetuará o pagamento à CONTRATADA segundo as condições estabelecidas na Cláusula
Sexta deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

1. Executar, com observação dos prazos e exigências, todas as obrigações e especificações
técnicas constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

1.1. A CONTRATADA deverá cumprir os eventos descritos no Cronograma de Execução
constante da tabela prevista no item 10.1 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da
Licitação, respeitando os prazos máximos estabelecidos, os quais poderão ser antecipados
sempre que as circunstâncias assim o permitam.

2. Assinar o termo de confidencialidade disponível no Anexo I-V do Termo de Referência -
Anexo I do Edital da Licitação.

3. Entregar  as  subscrições  no  prazo máximo  de  30  (trinta)  dias  corridos, contados  do
início  da  vigência  do  contrato. As  licenças deverão ser entregues em formato digital, para o e-mail
coinf@tre-al.jus.br, ou para download em site do fabricante do produto.

3.1. As licenças deverão possuir data de validade a partir do recebimento definitivo efetuado
pelo CONTRATANTE.

3.1.1. A  validade  usual  de  mercado  deve  ser  comprovada,  sendo  de,  no  mínimo,
72  (setenta  e  dois)  meses,  contados  da  data  de  fabricação,  não podendo ter
transcorrido mais de 30 (trinta) dias do prazo de validade no momento da entrega.

3.2.  O endereço da sede do TRE fica situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol,
CEP: 57051-090.
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3.3.  Caso a solução necessite de banco de dados específico e proprietário para
funcionamento da solução, as licenças deste deverão ser fornecidas pela  CONTRATADA
junto com a solução ofertada sem ônus para o  CONTRATANTE, além daquele já cotado
em sua proposta.

3.4. As  licenças  de  sistema  operacional  e  do  ambiente  de  virtualização,  bem  como  o
equipamento para execução da solução serão fornecidos pelo CONTRATANTE.

3.5.  A  CONTRATADA  será responsável  por qualquer ônus decorrente de marcas,  registros e
patentes relativos ao fornecimento.

4. Instalar, configurar e ativar as subscrições conforme especificações e prazos estabelecidos no
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

4.1. A instalação de todos os 28 (vinte  e oito) sítios,  configuração e ativação das
subscrições deverá ocorrer e ser concluída em até 30 (trinta) dias após o início da
vigência contratual. 

5. Providenciar a renovação das subscrições nos 30 (trinta) dias que antecederem o
vencimento das mesmas, com validade a partir do vencimento das subscrições ativas.

5.1.  As subscrições renovadas devem ser entregues e ativadas, no máximo, até o
vencimento das subscrições em uso de modo a não haver interrupção nos serviços.

5.2. Cabe a CONTRATADA ativar as subscrições na ferramenta instalada.

6.  Prestar  o  serviço  de  suporte  técnico  durante  todo  o  período  de  validade  das
subscrições  e  conforme  as  condições  e  exigências estabelecidas no Capítulo 8 do Termo de
Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

6.1. O suporte técnico deve ser prestado durante todo o período de validade das
subscrições.

6.2. Os serviços de suporte pertinentes aos itens 2 e 3 deverão ser realizados por técnicos
do fabricante ou por técnicos da CONTRATADA, certificados na solução.

6.3. Observar  os  prazos  de  resposta  para  problemas  ocorridos  durante  o  período  de
suporte. Tais  prazos  estão previstos na tabela contida no item 9.5 do Termo de Referência
- Anexo I do Edital da Licitação e são contados do recebimento da notificação de abertura
do chamado.

7.  Responsabilizar-se  pelas  despesas  decorrentes  do  fornecimento  dos  produtos  e  da
execução dos serviços objeto do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

8. Manter, durante toda a vigência do contrato, os dados atualizados do preposto, na forma do
Anexo I-IV do Edital da Licitação.

8.1. Toda a comunicação referente à  execução do objeto será realizada por meio do e-mail
informado   pela  CONTRATADA no momento da assinatura do contrato ou por outro meio
desde que previamente acordado entre as partes.

8.2. A comunicação será considerada recebida após  a confirmação de entrega automática
encaminhada por e-mail (Outlook), independentemente de confirmação de recebimento por
parte da CONTRATADA, ficando sob sua responsabilidade a verificação da caixa de e-
mail.

8.3. A comunicação só será  realizada de forma diversa quando a legislação exigir ou
quando a CONTRATADA demonstrar ao fiscal os motivos que justifiquem a utilização de
outra forma.
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9.  Refazer ou corrigir os serviços não aprovados pela fiscalização e cumprir as obrigações
pendentes em até 5 (cinco) dias corridos, contados da notificação do CONTRATANTE.

10. Acatar as recomendações efetuadas pelo fiscal do contrato.

11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à  Administração ou a  terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execução do objeto do Termo de Referência - Anexo I do Edital da
Licitação.

12. Fornecer à fiscalização do contrato relação nominal,  com  os respectivos números de
documento de identidade de todo o pessoal envolvido diretamente na execução dos serviços, em até 3
(três) dias úteis após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, bem como informar
durante toda a vigência qualquer alteração que venha a ocorrer na referida relação.

13. Fazer  com  que  seus  empregados  se  submetam  aos  regulamentos  de  segurança  e
disciplina  durante  o  período  de  permanência nas dependências do  CONTRATANTE,  não sendo
permitido o acesso dos funcionários que estejam utilizando trajes sumários (shorts, chinelos de dedo,
camisetas regatas ou sem camisa).

14. Comunicar ao  CONTRATANTE, por escrito, em um prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
quando verificar condições inadequadas de execução do objeto ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a sua execução e prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelos fiscais.

15.  Manter o caráter confidencial  dos  dados  e  informações  obtidos  por qualquer meio ou
prestados pelo CONTRATANTE, não os divulgando, copiando, fornecendo ou mencionando a terceiros
e nem a quaisquer pessoas ligadas direta ou indiretamente à CONTRATADA,  durante  e  após  a
vigência do contrato, inclusive em relação aos dados de infraestrutura,  arquitetura,  organização e/ou
qualquer outra informação relativa ao ambiente tecnológico ou procedimentos técnicos do TRE.

16. Manter, durante a execução do contrato as condições de habilitação exigidas na licitação.

16.1. Verificadas irregularidades nas condições que ensejaram sua habilitação quanto à
regularidade fiscal, a CONTRATADA terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da
notificação  da  fiscalização,  para  regularizar  a  situação, sob pena de aplicação das
penalidades cabíveis, sem prejuízo da rescisão do contrato a critério da Administração.

17. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

17.1. A inadimplência  da  CONTRATADA  com referência  aos encargos suportados não
transfere  a  responsabilidade por seu pagamento ao contratante, nem poderá onerar o
objeto deste contrato.

18.  Observar durante a execução do contrato os critérios de sustentabilidade previstos no
item 19.3 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

19. Manter, durante toda a vigência da contratação, o constante do item 8 do Capítulo VI do
Edital da Licitação, caso o critério tenha sido utilizado como desempate na licitação.

20. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a parcela de maior relevância do objeto
deste contrato. Todavia, fica permitida a subcontratação do próprio fabricante para execução dos
serviços de suporte técnico.

20.1. A subcontratação só será autorizada pelo CONTRATANTE após a comprovação da
capacidade técnica da empresa para executar os serviços pretendidos e de sua
regularidade fiscal.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO CONTRATUAL E DO REAJUSTE
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1. O preço a ser pago à CONTRATADA pelo fornecimento/prestação dos serviços objeto deste
contrato, são os constantes em sua proposta, atualizada com o último preço ofertado e aceito no
pregão, sendo de R$ 485.750,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais)
o valor total deste contrato.

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD.
VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR TOTAL 
EM 12 MESES

R$

VALOR TOTAL 

EM 60 MESES
R$

 1 2

Solução  de  Segurança  de
EndPoint  (desktops),  com
XDR e Sandbox,  com manu-
tenção, garantia (update e up-
grade) por 60 meses, com pa-
gamento  de  subscrições  a
cada 12 meses.

350 197,00 68.950,00 344.750,00

1 3

Solução  de  Segurança  para
Servidores (Linux e Windows),
com  XDR  e  Sandbox,  com
manutenção, garantia (update
e  upgrade)  por  60  meses,
com  pagamento  de  subscri-
ções a cada 12 meses.

120 230,00 27.600,00 138.000,00

1
4

Serviços de instalação,  confi-
guração, implantação da solu-
ção  +  repasse  de  conheci-
mento hands-on (parcela úni-
ca).

01 3.000,00 - 3.000,00

2. Os  preços  a  serem pagos  à CONTRATADA pelas  licenças  serão  fixos  e  irreajustáveis
pelo  período  de  12  (doze)  meses  iniciais.  Após  esse  período,  o  reajuste  será feito  de  ofício,
podendo  ocorrer  negociação  entre  as  partes,  momento  no  qual,  será apreciada a possibilidade da
aplicação  do  índice IPCA-IBGE, no  período  entre o  mês básico  da apresentação  da proposta e o
mês  anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a seguinte
fórmula:

1. PR = IMR x PA/IMM

2. Onde:

PR = Preço reajustado

IMR = Índice do IPCA-IBGE do mês anterior ao reajuste

IMM = Índice do IPCA-IBGE do mês de apresentação da proposta

PA = Preço anteriormente praticado
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3.  A administração  antes de conceder o reajuste poderá exigir que a CONTRATADA
apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos ocorrida no período do reajuste
proposto.

CLÁUSULA SEXTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

1. O pagamento do objeto do presente contrato será efetuado após o recebimento definitivo dos
produtos/serviços nos termos estabelecidos no Capítulo 12 do Termo de Referência - Anexo I do Edital
de Licitação TSE nº 84/2021, até o 10º (décimo) dia útil a partir da atestação da nota fiscal/fatura pelo
servidor  responsável,  com  a  emissão  de  ordem  bancária  para  o  crédito  em conta-corrente da
CONTRATADA, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.

1.1. Para os itens 2 e 3 o pagamento ocorrerá anualmente, sendo o mesmo procedimento para
as subscrições e para as suas renovações anuais.

1.1.1. A CONTRATADA deverá entregar o faturamento com toda documentação exigida
para liquidação e pagamento no ato da entrega do objeto e quando das renovações
anuais das subscrições.

1.2. Para o item 4 o pagamento será realizado em parcela única, sendo que:

1.2.1.  O pagamento relativo aos serviços descritos no item 4 ocorrerá somente após a
conclusão das 28 (vinte e oito) instalações do software de gerência da solução, devendo a
CONTRATADA entregar o faturamento com toda documentação exigida  para liquidação e
pagamento  após  a  implantação  completa  da  solução  no  TSE  e  demais  27  Tribunais
Regionais Eleitorais.

1.3.  O  atesto  do  objeto  contratado  se  dará  pelo  fiscal,  designado  pela  autoridade
competente, por meio da emissão de Nota Técnica de Atesto - NTA. O fiscal terá o prazo de
até 2  (dois)  dias  úteis  para  emitir  a  NTA e remeter  o processo a CEOFI, contados do
recebimento do documento fiscal,  acompanhado do Termo de Recebimento Definitivo   -
TRD e dos demais documentos exigidos para liquidação e pagamento da despesa.

2.  Na  fase  de  liquidação  e  pagamento  da  despesa  deverá ser  verificada  pela  área
competente a regularidade fiscal da CONTRATADA perante a Seguridade Social, Fazenda Federal
(Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União fornecida pela
Receita Federal do Brasil),  o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e, ainda, perante a
Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT); admitida a certidão positiva com
efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei.

3.  O CNPJ constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta e na
nota de empenho.

4. Nos casos de  pagamento  efetuados  após  30  (trinta) dias  da  emissão  do  Termo  de
Recebimento  Definitivo  ou da  apresentação  da  nota  fiscal,  conforme  o  caso,  desde  que  a
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CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pelo TRE, entre o 31º (trigésimo primeiro) dia e a data da emissão da
ordem bancária, será a seguinte:

3. EM = I x N x VP

Onde:

EM = encargos moratórios;

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor da parcela a ser paga;

I = 0,0001644 ❴(índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado I =
(6/100)/365)❵.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa  decorrente  do  fornecimento/prestação dos  serviços  objeto  do  presente  contrato
correrá à conta dos créditos orçamentários consignados no Orçamento da União à  Justiça Eleitoral, para
o Exercício de 2022, Natureza de Despesa 33904006 -  Locação de  Software,  PTRES  xxxx ,
compromissada pela Nota de Empenho Estimativa nº............, de ..../..../...., no valor de R$ ............... ( ).

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, caso a CONTRATADA descumpra total
ou parcialmente o objeto contratado, garantida a prévia defesa e o contraditório,  ficará sujeita às
seguintes penalidades:

1.1. advertência;

1.2. multa;

1.3. impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos.

2. Será aplicada a penalidade descrita no subitem 1.3, à CONTRATADA que:

2.1. apresentar documentação falsa;

2.2. causar o atraso na execução do objeto do contrato;

2.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

2.3.1. para efeito de aplicação do disposto no subitem  2.3 desta Cláusula,  será
considerada falha na execução do contrato os casos de inexecução total, e os de
inexecução parcial que resultem na rescisão contratual;

2.4. comportar-se de modo inidôneo;

2.5. declarar informações falsas; ou

2.6. cometer fraude fiscal.

3. Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, as sanções previstas nos subitens 1.1 e
1.3,  poderão  ser  aplicadas  à CONTRATADA  juntamente  com  as  multas  convencionais  e  de  mora,
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podendo estas serem descontadas dos pagamentos a serem efetuados, após o  encerramento  do
procedimento  de  apuração  de  penalidades, e  quando  cabível, sem prejuízo  do  ressarcimento dos
danos causados à Administração e das demais cominações legais.

3.1. Para  efeito  de  aplicação  das  penas  de  advertência  e  multa, às  infrações  são
atribuídos graus, conforme as tabelas seguintes:

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA
GRAU PERCENTUAL

1 Advertência

2 0,5% sobre o valor total da parcela não cumprida

3 1% sobre o valor total da parcela não cumprida

4 2% sobre o valor total da parcela não cumprida

5 5% sobre o valor total da parcela não cumprida

6 10% sobre o valor total do contrato

TABELA DE INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO INCIDÊNCIA
LIMITE MÁXIMO
DE APLICAÇÃO

DE MORA
GRAU

ULTRAPASSADO O
LIMITE MÁXIMO DE

APLICAÇÃO

1
Deixar de cumprir quaisquer
das obrigações previstas no
Edital de Licitação TSE nº

84/2021 e seus anexos e não
elencadas nesta tabela de mul-

tas.

Por ocorrência 1 (uma) ocorrência
por obrigação 1 Vide item 2 desta Tabela.

2 Reincidir no descumprimento da
mesma obrigação punida com ad-

vertência.

Por ocorrência 3 (três) ocorrências 2
Será configurada a inexe-
cução parcial do contrato

com aplicação de multa de
5% do valor total da

parcela não cumprida

3 Deixar de cumprir o prazo para
entrega do objeto.

Por dia corrido 10 (dez) dias corri-
dos

3

Será configurada a inexe-
cução total do contrato com
aplicação de multa de 10%

do valor da parcela não
cumprida no caso da não

entrega total do objeto; ou
Inexecução parcial do con-

trato com aplicação de
multa de 15% do valor da
parcela não cumprida no
caso de entrega parcelada
já aceita pelo contratante.
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4
Deixar de cumprir o prazo para
substituição do objeto/correção

dos serviços recusados durante o
recebimento.

Por dia corrido 10 (dez) dias corri-
dos

4
Será configurada a inexe-
cução parcial do contrato

com aplicação de multa de
15% do valor da parcela

não cumprida.

5
Deixar de cumprir os prazos para

o primeiro atendimento dos
chamados durante a vigência da

garantia técnica.

Por hora 6 (seis) horas 2
Será configurada a inexe-
cução parcial do contrato

com aplicação de multa de
5% do valor da parcela não

cumprida.

6
Deixar de cumprir os prazos para a
implementação da solução técnica
definitiva ou solução de contorno
durante a vigência da garantia téc-

nica.

Por hora 6 (seis) horas 4
Será configurada a inexe-
cução parcial do contrato

com aplicação de multa de
15% do valor da parcela

não cumprida.

7 Suspender ou interromper, salvo
motivo de força maior ou caso for-

tuito, os serviços contratuais.

Por hora 6 (seis) horas 5
Será configurada a inexe-
cução parcial do contrato

com aplicação de multa de
20% do valor da parcela

não cumprida.

8 Manter empregado sem qualifi-
cação para executar os serviços

contratados.

Por ocorrência 2 (duas) ocorrências 5
Será configurada a inexe-
cução parcial do contrato
com aplicação de multa
20% do valor da parcela

não cumprida.

9 Permitir situação que cause ou crie
perigo de dano físico ou lesão cor-

poral.

Por ocorrência 1 (uma) ocorrência 6
Será configurada a inexe-

cução total do contrato com
aplicação de multa

de 10% sobre o valor total
do contrato.

10 Permitir situação que cause conse-
quências letais.

Por ocorrência 1 (uma) ocorrência 6
Será configurada a inexe-

cução total do contrato com
aplicação de multa de 10%
sobre o valor total do con-

trato.

11
Deixar de atingir o percentual de

70% de aprovação da transferência
de conhecimento.

Por ocorrência
2 (duas) ocorrências

5
Será configurada a inexe-
cução parcial do contrato
com aplicação de multa
20% do valor total da
parcela não cumprida.

4. Ultrapassado  o  limite  máximo de aplicação de  mora previsto na tabela de  infração,  a
Administração poderá optar uma das seguintes hipóteses:

4.1. Rescindir o contrato com aplicação das sanções previstas na coluna “ultrapassado o
limite máximo de aplicação” da tabela de infração, sem prejuízo das demais consequências
previstas em lei e neste contrato.

4.2. Presente o interesse público, aceitar o objeto mediante justificativa, com aplicação
apenas da multa de mora.
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4.3. Entregue apenas parte do objeto, não aceitar o restante e rescindir o contrato, com
aplicação das sanções previstas na coluna “ultrapassado o limite máximo de aplicação”, sem
prejuízo das demais consequências previstas em lei e neste contrato.

4.3.1. A  aceitação  de  parte  do  objeto  só será  possível mediante  demonstração nos
autos de que sua recusa causará prejuízo à Administração.

4.4. A multa de mora não será cumulada com a multa proveniente de uma inexecução total
ou parcial.  As multas de mora que já tiverem sido quitadas terão seu valor  abatido do
montante apurado da multa por inexecução total ou parcial, considerando-se para esse fim
cada lote como um contrato em apartado.

5.  Na apuração das penalidades previstas nesta Cláusula, a autoridade competente poderá
considerar,  além  das  previsões legais, contratuais e dos Princípios da Administração Pública, as
seguintes circunstâncias:

5.1. a natureza e a gravidade da infração contratual;

5.2. o dano que o cometimento da infração ocasionar à Administração;

5.3. a vantagem auferida em virtude da infração;

5.4. as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;

5.5. os antecedentes da CONTRATADA.

6. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e
condições especificados no §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, em caráter excepcional, sem efeito
suspensivo, devendo a solicitação ser encaminhada por escrito  com  antecedência  mínima  de  3
(três)  dias  úteis  do  seu  vencimento,  anexando-se  documento  comprobatório  do  alegado  pela
CONTRATADA, ficando a aceitação da justificativa a critério do CONTRATANTE.

6.1.  O prazo mínimo de antecedência acima pode  ser  reduzido  para as  situações
imprevisíveis que impeçam o cumprimento da obrigação no prazo ajustado.

7. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco)
dias  úteis  a contar da data da intimação  para o  pagamento, a importância será  descontada
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o  art. 86 da Lei  nº 8.666/93, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

8. O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
à CONTRATADA.

9. O período de atraso será contado em dias corridos, salvo disposição em contrário.

10. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em
especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

11. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de
mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Dos atos administrativos concernentes ao presente contrato cabe recurso nos termos do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
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CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO

O CONTRATANTE  poderá rescindir  o  presente  contrato,  sem  prejuízo  das  penalidades
contratuais  ou  legais,  no  caso  de sua inexecução total ou parcial ou nos demais previstos no art. 78
da  Lei  nº  8.666/1993  e,  ainda,  pelo  descumprimento  das condições de habilitação e qualificação
legalmente exigidas, assim como das condições constantes deste instrumento e da proposta.

CLÁUSULA ONZE – DAS ALTERAÇÕES

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no
art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DOZE – DA VIGÊNCIA E DA DURAÇÃO

O presente contrato terá vigência a partir da data de publicação do extrato do contrato no
Diário Oficial da União e duração de até 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA TREZE – DO FORO

O foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/AL é o competente para solucionar
qualquer questão relativa ao presente contrato.

CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICIDADE

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, conforme o disposto
no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, correndo as despesas por conta do CONTRATANTE.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em
duas vias de igual teor e forma para todos os fins de direito.

Maceió, 09 de junho de 2022
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Pelo contratante:

Desembargador Otávio Leão Praxedes

Presidente do TRE-AL

Pela contratada:

Fabrício Bombarda Guedes

Representante da empresa
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2022.
À COMAP,
Sra. Coordenadora,
Encaminho, para fins de Check list, o Contrato nº 27/2022, evento
SEI nº 1086319. 
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
09/06/2022, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 09/06/2022, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1086330 e o código CRC 969B0BFD.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2022.
À COFIN,
Para emissão da Nota de Empenho correspondente ao Contrato
minutado no PA SEI Nº 0004111-54.2022.6.02.8000 para o qual foi
reservado o nº 27/2022. 
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
09/06/2022, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 09/06/2022, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1086335 e o código CRC 3BE12A5A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho SLC (1086335).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/06/2022, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1086380 e o código CRC 2CB0280B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2022.
À COINF
 
Tendo em vista a solicitação para emissão da

competente nota de empenho objeto da Decisão nº 2455/2022
- TRE-AL/PRE/GPRES (1079765), indagamos, com base na
Cláusula Quinta - 5.1 do contrato nº 27/2022 (1086319), o tipo
de pagamento, se ordinário (único equivalente aos 5 anos) ou
global (mensal), uma vez que a redação da referida cláusula
menciona reajustes após 12 meses.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 14/06/2022, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1087543 e o código CRC E5A7BEA9.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 09.650.283/0001-91 DUNS®: 899492709
Razão Social: DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia: DFTI TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/12/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 09/10/2022
FGTS 15/06/2022
Trabalhista Validade: 21/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/06/2022
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 13/06/2022 15:44 de
CPF: 126.868.468-60      Nome: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0004111-54.2022.6.02.8000

Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

  SIM  1079765 
 1086319

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
  SIM  1088331

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 13/06/2022, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1088332 e o código CRC 1F100A07.

0004111-54.2022.6.02.8000 1088332v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de junho de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1088332, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 13/06/2022, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1088336 e o código CRC F7F55536.

0004111-54.2022.6.02.8000 1088336v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2022.
À SGO
(Em paralelo à SLC para ciência)
 
Sr. Chefe,
 
Em atenção ao Despacho SGO 1087543, esta

unidade técnica de TI, restrita a sua competência, entende,
smj, com base no fator já aplicado na memória de cálculo
presente no Despacho COINF 1063566, notadamente no fator
5 presente, ou seja, 5 (cinco) vezes, a totalizar um total de 60
(sessenta meses = 12 meses x 5), que os valores R$
344.750,00 e R$ 138.000,00, correspondem a pagamento
único para subscrições num total de 60 sessenta meses,
dentro do limite da contratação.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 14/06/2022, às 18:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1089538 e o código CRC 17D81F69.

0004111-54.2022.6.02.8000 1089538v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2022.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Após consulta e manifestação da unidade

requisitante (1089538), cujo entendimento é pela aquisição
com pagamento antecipado de 60 meses, face à cláusula
quinta do contrato (sem assinatura), que dá a entender pelo
pagamento mensal (1086319), sugerimos, s.m.j., consulta
jurídica superior para dirimir a forma de pagamento e assim
podermos proceder à emissão da nota de empenho, ordinária
ou global.

 
Como referência sugerimos observar o SEI

0003128-55.2022.6.02.8000, que trata da contratação de
serviços de webconferência através da plataforma Zoom, cujo
empenho final foi emitido como global (1058923).

 
Por fim, ressalvamos que, em caso de entendimento

pelo pagamento mensal (empenho global), que consistirá em
despesa contínua, a unidade requisitante avalie comunicar o
fato ao TSE por precaução, já que fomos informandos sobre a
centralização das despesas de segurança da informação na
ação 20GP daquela Corte Superior (1082169 - rodapé do
anexo, item 2).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 15/06/2022, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1090206 e o código CRC 5A9E8B21.

0004111-54.2022.6.02.8000 1090206v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2022.
À COFIN, 
Solicitando que após a emissão da Nota de

Emepenho, os autos sejam encaminhados para esta SLC para
lavratura do contrato, e seu envio para assinatura.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 22/06/2022, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1093235 e o código CRC F3740319.

0004111-54.2022.6.02.8000 1093235v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2022.
À SGO (c/c p SAD para ciência e deliberação),
 
Sr. Chefe,
 
A ATA do TSE na qual o Tribunal adere é expresa

em afirmar pelo pagamento nos seguintes moldes (1061528):
"CAPÍTULO I – DO OBJETO
1. A presente licitação, por lote único, tem por objeto
o registro de preços para eventual contratação de
subscrições de solução de antivıŕus com EDR para
estações e servidores, serviço de instalação e
transferência de conhecimento, com pagamento
anual, pelo perıódo de 60 (sessenta), consoante
especicações, quantidades e prazos constantes no
termo de referência - Anexo I deste Edital; (grifo
nosso).
 

O Contrato do TRE-AL em sua cláusula quinta,
estipula :

"2. Os preços a serem pagos à CONTRATADA pelas
licenças serão fixos e irreajustáveis pelo período
de 12 (doze) meses iniciais. Após esse período, o
reajuste será feito de ofício, podendo ocorrer
negociação entre as partes, momento no qual, será
apreciada a possibilidade da aplicação do índice
IPCA-IBGE, no período entre o mês básico da
apresentação da proposta e o mês anterior ao
reajuste, compreendendo sempre o período de
12 meses, de acordo com a seguinte fórmula..."
 

Entendo, pela análise das cláusulas acima, que,
apesar do contrato possuir vigência de 05 anos o pagamento
será equivalente ao montante anual e de uma única vez, já
que em nenhum dos instrumentos contratuais há a previsão
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de pagamento mensal.
 
O entendimento expresso pela unidade técnica no

despacho COINF (1089538), pela possibilidade de pagamento
único da vigência total do contrato a meu ver não está
respaldado nas cláusulas contratuais. A questão aqui tratada
não é contábil e muito menos orçamentária e sim de cunho
jurídico.

 
Aproveito o ensejo para esclarecer tema recorrente

sobre o pagamento antecipado de aquisição de bens e
serviços. Não é o objeto do bem que distingue a classificação
em "despesas antecipadas". Essa distinção ocorre diante das
estipulações contratuais e das práticas mercadológicas, como
nos seguros e nas assinaturas de periódicos onde a condição
para sua utilização é o pagamento antecipado, ou
espontaneamente por estipulação contratual, como por
exemplo o pagamento antecipado de aluguéis ou até mesmo
do objeto deste contrato.

 
No contrato em deslinde optou o TSE e o TRE-AL

pelo pagamento do montante anual em única parcela e
possibilidade de pagamento igualmente anuais ao longo da
vigência contratual com possibilidade de atualização
monetária.Logo, se o objeto for uma despesa classificada
como custeio a classificação patrimonial em "Despesas
Antecipadas" é obrigatória e a sua efetivação se dará
mensalmente pela vigência contratual ou pelo período do seu
benefício econômico.

 
Entretanto, se o objeto adquirido for um bem

permanente o seu pagamento se dará no caso concreto em
única parcela e a sua apropriação se dárá mensalmente
através da sistematica de depreciação ou amortização.

 

Desse modo, sugiro o seguinte encaminhamento:
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a) Emissão de empenho ordinário pelo montante
anual;

b) Remessa, pela SAD, à AJ-DG do Tribunal para
elucidar, sob a ótica contratual, as questões levantadas pela
unidade técnica COINF;

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/06/2022, às 10:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1093672 e o código CRC D0B37296.

0004111-54.2022.6.02.8000 1093672v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  23/06/2022 10:53
        ***.742.724-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 PE 145

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 203865 0100000000 339040 70290 SIN LOCSOF

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

30/05/2022 0004111-54.2022.6.02 - 0,00

Favorecido

Favorecido não informado.

Descrição

Reserva de Crédito. Aquisição de licanças antivírus. segurança da Informação. SEI 0004111-54.2022.6.02.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

30/05/2022 Inclusão 482.750,00

30/05/2022 Reforço 3.000,00

23/06/2022 Anulação 485.750,00

Operações

1  de      1002
Versão Data/Hora

23/06/2022 10:53:22
Operação
Alteração
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 145 - RO 786 (anulação)
NE 380 - RO 787

Observação:

Sobras do PE devolvidas ao crédito disponível da unidade.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 23/06/2022, às 11:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1093903 e o código CRC 5BC4446F.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 1093903         SEI 0004111-54.2022.6.02.8000 / pg. 107



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1093903),

registro minha assinatura no empenho 2022NE380, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos, sem prejuízo da
análise do despacho COFIN (1093672).

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/06/2022, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1093950 e o código CRC E488E064.

0004111-54.2022.6.02.8000 1093950v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  23/06/2022 14:12
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 380

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 203865 0100000000 339040 70290 SIN LOCSOF

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

23/06/2022 Ordinário 0004111-54.2022.6.02 - 99.550,00

09.650.283/0001-91 DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD

22CT0027. Subscrições de solução de antivírus com EDR para estações e servidores, serviço de instalação e
transferência de conhecimento. SEI 0004111-54.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

SCN QUADRA 02 BLOCO D E 812 ASA NORTE

CEP

70712-903

Município

BRASILIA DF

UF Telefone

61-3344-2055

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

23/06/2022 14:12:41
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  23/06/2022 14:12
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 99.550,00

Total da Lista

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

001 68.950,00Despesa com contratação de Solução de Segurança de EndPoint
(desktops), com XDR e Sandbox, com manutenção, garantia (update e
upgrade) por 60 meses, com pagamento de subscrições a cada 12
meses. Lote 01, item 02, ARP-TSE nº 01/2022 (1061531). Contrato nº
27/2022. Decisão nº 2455 (1079765). SEI 0004111-54.2022.6.02.8000.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

23/06/2022 Inclusão 350,00000 197,0000 68.950,00

Seq. Descrição Valor do Item

002 27.600,00Despesa com contratação de Solução de Segurança para Servidores
(Linux e Windows), com XDR e Sandbox, com manutenção, garantia
(update e upgrade) por 60 meses, com pagamento de subscrições a
cada 12 meses. Lote 01, item 03, ARP-TSE nº 01/2022 (1061531).
Contrato nº 27/2022. Decisão nº 2455 (1079765). SEI 0004111-
54.2022.6.02.8000.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

23/06/2022 Inclusão 120,00000 230,0000 27.600,00

Seq. Descrição Valor do Item

Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC

003 3.000,00Despesa com a contratação de Serviços de instalação, configuração,
implantação da solução + repasse de conhecimento hands-on (parcela
única). Lote 01, item 04, ARP-TSE nº 01/2022 (1061531). Contrato nº
27/2022. Decisão nº 2455 (1079765). SEI 0004111-54.2022.6.02.8000.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

23/06/2022 Inclusão 1,00000 3.000,0000 3.000,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

23/06/2022 14:12:41

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

23/06/2022 11:41:54

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

23/06/2022 14:12:41
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2022.
Em atenção ao Despacho COFIN 1093950, promovi

a assintura e a juntada da Nota de Empenho 380/2022
(doc. 1094171) e, dessa forma, devolvo o feito à SLC, para
juntada do termo contratual e demais medidas cabíveis.

Quanto à questão suscitada pela SGO, objeto do
Despacho COFIN 1093672, solicito a especial atenção do sr.
Coordenador Orçamentário e Financeiro em consultar a
unidade contábil do TSE, posto se tratar de aquisição iniciada
por aquele Órgão e dirigida a todos os demais regionais.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/06/2022, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1094182 e o código CRC C682185C.

0004111-54.2022.6.02.8000 1094182v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de junho de 2022.
À SAD (c/c p SGO p ciência),
Sr. Secretário,
Em que pese a solicitação constante no despacho

SAD (1094182), entendo, com todas as vênias, ser
desnecessária, pois o entendimento deste subscritor está em
sintonia com o disposto na ATA do TSE e no contrato
efetuado com este Regional.

A sugestão de consulta à Assessoria Jurídica dar-se
em virtude do entendimento da COINF no seu despacho
(1089538) que a nosso ver é meramente interpretação de
cláusula contratual.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/06/2022, às 10:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1094401 e o código CRC 7F140DCD.

0004111-54.2022.6.02.8000 1094401v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

CONTRATO Nº 27/2022
Processo nº 0004111-54.2022.6.02.8000

CONTRATO  DE  FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  A  UNIÃO,
ATRAVÉS  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  ELEITORAL  DE
ALAGOAS  E  DFTI  –  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  DE
INFORMÁTICA LTDA.

              Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado à Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, bairro Farol,
CEP 57051-090,  Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por  seu  Presidente, Desembargador  Otávio  Leão  Praxedes,
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o
nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa DFTI – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA,  inscrita no CNPJ sob o nº 09.650.283/0001-91, situada à SCN Quadra 02, Bloco D,
Torre A, nº 810 - Liberty Mall – Brasílíia/DF, CEP: 70.712-903, fone: (61) 3030-1000 / (61) 99291-7070, e-mail:
fabricio@dfti.com.b  r  ,   neste ato representada por  Fabrício  Bombarda  Guedes,  portador  da  Carteira  de
Identidade nº 1.563.949 SSP/DF, inscrito no CPF nº 819.649.861-68, doravante designada CONTRATADA,
resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,  sob  a
regência  das  Leis  nº  8.666/1993  e  nº  10.520/2002,  de acordo  com os Procedimentos  Administrativos  nº
2021.00.000003531-9 do  Tribunal  Superior  Eleitoral  –  TSE e  nº  0004111-54.2022.6.02.8000  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, com o Edital do Pregão Eletrônico nº 84/2021 do TSE e mediante as seguintes
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O  presente contrato  tem por  objeto  a  contratação  de  subscrições  de  solução  de  antivírus
com  EDR  para  estações e  servidores, serviço de instalação  e  transferência  de  conhecimento,  com
pagamento  anual,  pelo  período  de  60  meses, conforme especificações, exigências e prazos constantes
do Anexo I do Edital da Licitação, modalidade pregão, na forma eletrônica, e proposta da CONTRATADA,
que passam a fazer parte deste instrumento, independentemente de transcrição, no que não conflitar com
as disposições do edital e deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

A execução do objeto do presente contrato, na forma descrita em sua Cláusula Primeira, será
realizada por meio do estabelecimento da CONTRATADA, inscrito no CNPJ nº 09.650.283/0001-91, de
acordo com o Edital da Licitação, seu Anexo I e proposta vencedora.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE:

1. Prestará as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

2.  Acompanhará, fiscalizará e atestará a execução contratual, bem como indicará as
ocorrências verificadas.
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3.  Designará servidor ou comissão de  servidores  para  fiscalizar a  execução do objeto
contratual.

3.1. A fiscalização que será realizada pelo CONTRATANTE não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios  redibitórios,  e,  na  ocorrência
desta,  não  implica  em  corresponsabilidade  da  Administração,  em  conformidade com o
art. 70 da Lei nº 8.666/93.

4.  Permitirá que os funcionários da  CONTRATADA,  desde que devidamente identificados,
tenham acesso aos locais de execução do objeto.

5. Recusará qualquer produto/serviço entregue em desacordo com as especificações constantes
do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação ou com defeito.

5.1 Ao Tribunal Regional Eleitoral fica reservado o direito de recusar de pronto a solução
que  flagrantemente  não esteja em conformidade com a especificação do Termo de
Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

6. Receber a CONTRATADA para reunião inaugural, conforme prazo definido no item 10.1 do
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação (Cronograma de Execução).

7. Realizará o recebimento dos produtos/serviços conforme detalhado no Capítulo 11 do
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

8. Efetuará o pagamento à CONTRATADA segundo as condições estabelecidas na Cláusula
Sexta deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

1. Executar, com observação dos prazos e exigências, todas as obrigações e especificações
técnicas constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

1.1. A CONTRATADA deverá cumprir os eventos descritos no Cronograma de Execução
constante da tabela prevista no item 10.1 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da
Licitação, respeitando os prazos máximos estabelecidos, os quais poderão ser antecipados
sempre que as circunstâncias assim o permitam.

2. Assinar o termo de confidencialidade disponível no Anexo I-V do Termo de Referência -
Anexo I do Edital da Licitação.

3. Entregar  as  subscrições  no  prazo máximo  de  30  (trinta)  dias  corridos, contados  do
início  da  vigência  do  contrato. As  licenças deverão ser entregues em formato digital, para o e-mail
coinf@tre-al.jus.br, ou para download em site do fabricante do produto.

3.1. As licenças deverão possuir data de validade a partir do recebimento definitivo efetuado
pelo CONTRATANTE.

3.1.1. A  validade  usual  de  mercado  deve  ser  comprovada,  sendo  de,  no  mínimo,
72  (setenta  e  dois)  meses,  contados  da  data  de  fabricação,  não podendo ter
transcorrido mais de 30 (trinta) dias do prazo de validade no momento da entrega.

3.2.  O endereço da sede do TRE fica situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol,
CEP: 57051-090.
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3.3.  Caso a solução necessite de banco de dados específico e proprietário para
funcionamento da solução, as licenças deste deverão ser fornecidas pela  CONTRATADA
junto com a solução ofertada sem ônus para o  CONTRATANTE, além daquele já cotado
em sua proposta.

3.4. As  licenças  de  sistema  operacional  e  do  ambiente  de  virtualização,  bem  como  o
equipamento para execução da solução serão fornecidos pelo CONTRATANTE.

3.5.  A  CONTRATADA  será responsável  por qualquer ônus decorrente de marcas,  registros e
patentes relativos ao fornecimento.

4. Instalar, configurar e ativar as subscrições conforme especificações e prazos estabelecidos no
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

4.1. A instalação de todos os 28 (vinte  e oito) sítios,  configuração e ativação das
subscrições deverá ocorrer e ser concluída em até 30 (trinta) dias após o início da
vigência contratual. 

5. Providenciar a renovação das subscrições nos 30 (trinta) dias que antecederem o
vencimento das mesmas, com validade a partir do vencimento das subscrições ativas.

5.1.  As subscrições renovadas devem ser entregues e ativadas, no máximo, até o
vencimento das subscrições em uso de modo a não haver interrupção nos serviços.

5.2. Cabe a CONTRATADA ativar as subscrições na ferramenta instalada.

6.  Prestar  o  serviço  de  suporte  técnico  durante  todo  o  período  de  validade  das
subscrições  e  conforme  as  condições  e  exigências estabelecidas no Capítulo 8 do Termo de
Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

6.1. O suporte técnico deve ser prestado durante todo o período de validade das
subscrições.

6.2. Os serviços de suporte pertinentes aos itens 2 e 3 deverão ser realizados por técnicos
do fabricante ou por técnicos da CONTRATADA, certificados na solução.

6.3. Observar  os  prazos  de  resposta  para  problemas  ocorridos  durante  o  período  de
suporte. Tais  prazos  estão previstos na tabela contida no item 9.5 do Termo de Referência
- Anexo I do Edital da Licitação e são contados do recebimento da notificação de abertura
do chamado.

7.  Responsabilizar-se  pelas  despesas  decorrentes  do  fornecimento  dos  produtos  e  da
execução dos serviços objeto do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

8. Manter, durante toda a vigência do contrato, os dados atualizados do preposto, na forma do
Anexo I-IV do Edital da Licitação.

8.1. Toda a comunicação referente à  execução do objeto será realizada por meio do e-mail
informado   pela  CONTRATADA no momento da assinatura do contrato ou por outro meio
desde que previamente acordado entre as partes.

8.2. A comunicação será considerada recebida após  a confirmação de entrega automática
encaminhada por e-mail (Outlook), independentemente de confirmação de recebimento por
parte da CONTRATADA, ficando sob sua responsabilidade a verificação da caixa de e-
mail.

8.3. A comunicação só será  realizada de forma diversa quando a legislação exigir ou
quando a CONTRATADA demonstrar ao fiscal os motivos que justifiquem a utilização de
outra forma.
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9.  Refazer ou corrigir os serviços não aprovados pela fiscalização e cumprir as obrigações
pendentes em até 5 (cinco) dias corridos, contados da notificação do CONTRATANTE.

10. Acatar as recomendações efetuadas pelo fiscal do contrato.

11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à  Administração ou a  terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execução do objeto do Termo de Referência - Anexo I do Edital da
Licitação.

12. Fornecer à fiscalização do contrato relação nominal,  com  os respectivos números de
documento de identidade de todo o pessoal envolvido diretamente na execução dos serviços, em até 3
(três) dias úteis após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, bem como informar
durante toda a vigência qualquer alteração que venha a ocorrer na referida relação.

13. Fazer  com  que  seus  empregados  se  submetam  aos  regulamentos  de  segurança  e
disciplina  durante  o  período  de  permanência nas dependências do  CONTRATANTE,  não sendo
permitido o acesso dos funcionários que estejam utilizando trajes sumários (shorts, chinelos de dedo,
camisetas regatas ou sem camisa).

14. Comunicar ao  CONTRATANTE, por escrito, em um prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
quando verificar condições inadequadas de execução do objeto ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a sua execução e prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelos fiscais.

15.  Manter o caráter confidencial  dos  dados  e  informações  obtidos  por qualquer meio ou
prestados pelo CONTRATANTE, não os divulgando, copiando, fornecendo ou mencionando a terceiros
e nem a quaisquer pessoas ligadas direta ou indiretamente à CONTRATADA,  durante  e  após  a
vigência do contrato, inclusive em relação aos dados de infraestrutura,  arquitetura,  organização e/ou
qualquer outra informação relativa ao ambiente tecnológico ou procedimentos técnicos do TRE.

16. Manter, durante a execução do contrato as condições de habilitação exigidas na licitação.

16.1. Verificadas irregularidades nas condições que ensejaram sua habilitação quanto à
regularidade fiscal, a CONTRATADA terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da
notificação  da  fiscalização,  para  regularizar  a  situação, sob pena de aplicação das
penalidades cabíveis, sem prejuízo da rescisão do contrato a critério da Administração.

17. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

17.1. A inadimplência  da  CONTRATADA  com referência  aos encargos suportados não
transfere  a  responsabilidade por seu pagamento ao contratante, nem poderá onerar o
objeto deste contrato.

18.  Observar durante a execução do contrato os critérios de sustentabilidade previstos no
item 19.3 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

19. Manter, durante toda a vigência da contratação, o constante do item 8 do Capítulo VI do
Edital da Licitação, caso o critério tenha sido utilizado como desempate na licitação.

20. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a parcela de maior relevância do objeto
deste contrato. Todavia, fica permitida a subcontratação do próprio fabricante para execução dos
serviços de suporte técnico.

20.1. A subcontratação só será autorizada pelo CONTRATANTE após a comprovação da
capacidade técnica da empresa para executar os serviços pretendidos e de sua
regularidade fiscal.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO CONTRATUAL E DO REAJUSTE
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1. O preço a ser pago à CONTRATADA pelo fornecimento/prestação dos serviços objeto deste
contrato, são os constantes em sua proposta, atualizada com o último preço ofertado e aceito no
pregão, sendo de R$ 485.750,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais)
o valor total deste contrato.

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD.
VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR TOTAL 
EM 12 MESES

R$

VALOR TOTAL 

EM 60 MESES
R$

 1 2

Solução  de  Segurança  de
EndPoint  (desktops),  com
XDR e Sandbox,  com manu-
tenção, garantia (update e up-
grade) por 60 meses, com pa-
gamento  de  subscrições  a
cada 12 meses.

350 197,00 68.950,00 344.750,00

1 3

Solução  de  Segurança  para
Servidores (Linux e Windows),
com  XDR  e  Sandbox,  com
manutenção, garantia (update
e  upgrade)  por  60  meses,
com  pagamento  de  subscri-
ções a cada 12 meses.

120 230,00 27.600,00 138.000,00

1
4

Serviços de instalação,  confi-
guração, implantação da solu-
ção  +  repasse  de  conheci-
mento hands-on (parcela úni-
ca).

01 3.000,00 - 3.000,00

2. Os  preços  a  serem pagos  à CONTRATADA pelas  licenças  serão  fixos  e  irreajustáveis
pelo  período  de  12  (doze)  meses  iniciais.  Após  esse  período,  o  reajuste  será feito  de  ofício,
podendo  ocorrer  negociação  entre  as  partes,  momento  no  qual,  será apreciada a possibilidade da
aplicação  do  índice IPCA-IBGE, no  período  entre o  mês básico  da apresentação  da proposta e o
mês  anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a seguinte
fórmula:

PR = IMR x PA/IMM

Onde:

PR = Preço reajustado

IMR = Índice do IPCA-IBGE do mês anterior ao reajuste

IMM = Índice do IPCA-IBGE do mês de apresentação da proposta

PA = Preço anteriormente praticado
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3.  A administração  antes de conceder o reajuste poderá exigir que a CONTRATADA
apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos ocorrida no período do reajuste
proposto.

CLÁUSULA SEXTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

1. O pagamento do objeto do presente contrato será efetuado após o recebimento definitivo dos
produtos/serviços nos termos estabelecidos no Capítulo 12 do Termo de Referência - Anexo I do Edital
de Licitação TSE nº 84/2021, até o 10º (décimo) dia útil a partir da atestação da nota fiscal/fatura pelo
servidor  responsável,  com  a  emissão  de  ordem  bancária  para  o  crédito  em conta-corrente da
CONTRATADA, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.

1.1. Para os itens 2 e 3 o pagamento ocorrerá anualmente, sendo o mesmo procedimento para
as subscrições e para as suas renovações anuais.

1.1.1. A CONTRATADA deverá entregar o faturamento com toda documentação exigida
para liquidação e pagamento no ato da entrega do objeto e quando das renovações
anuais das subscrições.

1.2. Para o item 4 o pagamento será realizado em parcela única, sendo que:

1.2.1.  O pagamento relativo aos serviços descritos no item 4 ocorrerá somente após a
conclusão das 28 (vinte e oito) instalações do software de gerência da solução, devendo a
CONTRATADA entregar o faturamento com toda documentação exigida  para liquidação e
pagamento  após  a  implantação  completa  da  solução  no  TSE  e  demais  27  Tribunais
Regionais Eleitorais.

1.3.  O  atesto  do  objeto  contratado  se  dará  pelo  fiscal,  designado  pela  autoridade
competente, por meio da emissão de Nota Técnica de Atesto - NTA. O fiscal terá o prazo de
até 2  (dois)  dias  úteis  para  emitir  a  NTA e remeter  o processo a CEOFI, contados do
recebimento do documento fiscal,  acompanhado do Termo de Recebimento Definitivo   -
TRD e dos demais documentos exigidos para liquidação e pagamento da despesa.

2.  Na  fase  de  liquidação  e  pagamento  da  despesa  deverá ser  verificada  pela  área
competente a regularidade fiscal da CONTRATADA perante a Seguridade Social, Fazenda Federal
(Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União fornecida pela
Receita Federal do Brasil),  o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e, ainda, perante a
Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT); admitida a certidão positiva com
efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei.

3.  O CNPJ constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta e na
nota de empenho.

4. Nos casos de  pagamento  efetuados  após  30  (trinta) dias  da  emissão  do  Termo  de
Recebimento  Definitivo  ou da  apresentação  da  nota  fiscal,  conforme  o  caso,  desde  que  a
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CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pelo TRE, entre o 31º (trigésimo primeiro) dia e a data da emissão da
ordem bancária, será a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = encargos moratórios;

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor da parcela a ser paga;

I = 0,0001644 ❴(índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado I =
(6/100)/365)❵.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa  decorrente  do  fornecimento/prestação dos  serviços  objeto  do  presente  contrato
correrá à conta dos créditos orçamentários consignados no Orçamento da União à  Justiça Eleitoral, para
o Exercício de 2022, Natureza de Despesa 33904006 -  Locação de  Software,  PTRES  203865,
compromissada  pela Nota de Empenho Estimativa nº 380/2022 de 23/06/2022,  no valor de R$
99.550,00 (noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta reais). 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, caso a CONTRATADA descumpra total
ou parcialmente o objeto contratado, garantida a prévia defesa e o contraditório,  ficará sujeita às
seguintes penalidades:

1.1. advertência;

1.2. multa;

1.3. impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos.

2. Será aplicada a penalidade descrita no subitem 1.3, à CONTRATADA que:

2.1. apresentar documentação falsa;

2.2. causar o atraso na execução do objeto do contrato;

2.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

2.3.1. para efeito de aplicação do disposto no subitem  2.3 desta Cláusula,  será
considerada falha na execução do contrato os casos de inexecução total, e os de
inexecução parcial que resultem na rescisão contratual;

2.4. comportar-se de modo inidôneo;

2.5. declarar informações falsas; ou

2.6. cometer fraude fiscal.
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3. Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, as sanções previstas nos subitens 1.1 e
1.3,  poderão  ser  aplicadas  à CONTRATADA  juntamente  com  as  multas  convencionais  e  de  mora,
podendo estas serem descontadas dos pagamentos a serem efetuados, após o  encerramento  do
procedimento  de  apuração  de  penalidades, e  quando  cabível, sem prejuízo  do  ressarcimento dos
danos causados à Administração e das demais cominações legais.

3.1. Para  efeito  de  aplicação  das  penas  de  advertência  e  multa, às  infrações  são
atribuídos graus, conforme as tabelas seguintes:

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA
GRAU PERCENTUAL

1 Advertência

2 0,5% sobre o valor total da parcela não cumprida

3 1% sobre o valor total da parcela não cumprida

4 2% sobre o valor total da parcela não cumprida

5 5% sobre o valor total da parcela não cumprida

6 10% sobre o valor total do contrato

TABELA DE INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO INCIDÊNCIA
LIMITE MÁXIMO
DE APLICAÇÃO

DE MORA
GRAU

ULTRAPASSADO O
LIMITE MÁXIMO DE

APLICAÇÃO

1
Deixar de cumprir quaisquer
das obrigações previstas no
Edital de Licitação TSE nº

84/2021 e seus anexos e não
elencadas nesta tabela de mul-

tas.

Por ocorrência 1 (uma) ocorrência
por obrigação 1 Vide item 2 desta Tabela.

2 Reincidir no descumprimento da
mesma obrigação punida com ad-

vertência.

Por ocorrência 3 (três) ocorrências 2
Será configurada a inexe-
cução parcial do contrato

com aplicação de multa de
5% do valor total da

parcela não cumprida

3 Deixar de cumprir o prazo para
entrega do objeto.

Por dia corrido 10 (dez) dias corri-
dos

3

Será configurada a inexe-
cução total do contrato com
aplicação de multa de 10%

do valor da parcela não
cumprida no caso da não

entrega total do objeto; ou
Inexecução parcial do con-

trato com aplicação de
multa de 15% do valor da
parcela não cumprida no
caso de entrega parcelada
já aceita pelo contratante.
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4
Deixar de cumprir o prazo para
substituição do objeto/correção

dos serviços recusados durante o
recebimento.

Por dia corrido 10 (dez) dias corri-
dos

4
Será configurada a inexe-
cução parcial do contrato

com aplicação de multa de
15% do valor da parcela

não cumprida.

5
Deixar de cumprir os prazos para

o primeiro atendimento dos
chamados durante a vigência da

garantia técnica.

Por hora 6 (seis) horas 2
Será configurada a inexe-
cução parcial do contrato

com aplicação de multa de
5% do valor da parcela não

cumprida.

6
Deixar de cumprir os prazos para a
implementação da solução técnica
definitiva ou solução de contorno
durante a vigência da garantia téc-

nica.

Por hora 6 (seis) horas 4
Será configurada a inexe-
cução parcial do contrato

com aplicação de multa de
15% do valor da parcela

não cumprida.

7 Suspender ou interromper, salvo
motivo de força maior ou caso for-

tuito, os serviços contratuais.

Por hora 6 (seis) horas 5
Será configurada a inexe-
cução parcial do contrato

com aplicação de multa de
20% do valor da parcela

não cumprida.

8 Manter empregado sem qualifi-
cação para executar os serviços

contratados.

Por ocorrência 2 (duas) ocorrências 5
Será configurada a inexe-
cução parcial do contrato
com aplicação de multa
20% do valor da parcela

não cumprida.

9 Permitir situação que cause ou crie
perigo de dano físico ou lesão cor-

poral.

Por ocorrência 1 (uma) ocorrência 6
Será configurada a inexe-

cução total do contrato com
aplicação de multa

de 10% sobre o valor total
do contrato.

10 Permitir situação que cause conse-
quências letais.

Por ocorrência 1 (uma) ocorrência 6
Será configurada a inexe-

cução total do contrato com
aplicação de multa de 10%
sobre o valor total do con-

trato.

11
Deixar de atingir o percentual de

70% de aprovação da transferência
de conhecimento.

Por ocorrência
2 (duas) ocorrências

5
Será configurada a inexe-
cução parcial do contrato
com aplicação de multa
20% do valor total da
parcela não cumprida.

4. Ultrapassado  o  limite  máximo de aplicação de  mora previsto na tabela de  infração,  a
Administração poderá optar uma das seguintes hipóteses:

4.1. Rescindir o contrato com aplicação das sanções previstas na coluna “ultrapassado o
limite máximo de aplicação” da tabela de infração, sem prejuízo das demais consequências
previstas em lei e neste contrato.

4.2. Presente o interesse público, aceitar o objeto mediante justificativa, com aplicação
apenas da multa de mora.

Contrato de nº 27/2022
PA SEI 0004111-54.2022.6.02.8000
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4.3. Entregue apenas parte do objeto, não aceitar o restante e rescindir o contrato, com
aplicação das sanções previstas na coluna “ultrapassado o limite máximo de aplicação”, sem
prejuízo das demais consequências previstas em lei e neste contrato.

4.3.1. A  aceitação  de  parte  do  objeto  só será  possível mediante  demonstração nos
autos de que sua recusa causará prejuízo à Administração.

4.4. A multa de mora não será cumulada com a multa proveniente de uma inexecução total
ou parcial.  As multas de mora que já tiverem sido quitadas terão seu valor  abatido do
montante apurado da multa por inexecução total ou parcial, considerando-se para esse fim
cada lote como um contrato em apartado.

5.  Na apuração das penalidades previstas nesta Cláusula, a autoridade competente poderá
considerar,  além  das  previsões legais, contratuais e dos Princípios da Administração Pública, as
seguintes circunstâncias:

5.1. a natureza e a gravidade da infração contratual;

5.2. o dano que o cometimento da infração ocasionar à Administração;

5.3. a vantagem auferida em virtude da infração;

5.4. as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;

5.5. os antecedentes da CONTRATADA.

6. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e
condições especificados no §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, em caráter excepcional, sem efeito
suspensivo, devendo a solicitação ser encaminhada por escrito  com  antecedência  mínima  de  3
(três)  dias  úteis  do  seu  vencimento,  anexando-se  documento  comprobatório  do  alegado  pela
CONTRATADA, ficando a aceitação da justificativa a critério do CONTRATANTE.

6.1.  O prazo mínimo de antecedência acima pode  ser  reduzido  para as  situações
imprevisíveis que impeçam o cumprimento da obrigação no prazo ajustado.

7. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco)
dias  úteis  a contar da data da intimação  para o  pagamento, a importância será  descontada
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o  art. 86 da Lei  nº 8.666/93, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

8. O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
à CONTRATADA.

9. O período de atraso será contado em dias corridos, salvo disposição em contrário.

10. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em
especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

11. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de
mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Dos atos administrativos concernentes ao presente contrato cabe recurso nos termos do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.

Contrato de nº 27/2022
PA SEI 0004111-54.2022.6.02.8000
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CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO

O CONTRATANTE  poderá rescindir  o  presente  contrato,  sem  prejuízo  das  penalidades
contratuais  ou  legais,  no  caso  de sua inexecução total ou parcial ou nos demais previstos no art. 78
da  Lei  nº  8.666/1993  e,  ainda,  pelo  descumprimento  das condições de habilitação e qualificação
legalmente exigidas, assim como das condições constantes deste instrumento e da proposta.

CLÁUSULA ONZE – DAS ALTERAÇÕES

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no
art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DOZE – DA VIGÊNCIA E DA DURAÇÃO

O presente contrato terá vigência a partir da data de publicação do extrato do contrato no
Diário Oficial da União e duração de até 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA TREZE – DO FORO

O foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/AL é o competente para solucionar
qualquer questão relativa ao presente contrato.

CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICIDADE

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, conforme o disposto
no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, correndo as despesas por conta do CONTRATANTE.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em
duas vias de igual teor e forma para todos os fins de direito.

Maceió, 09 de junho de 2022

Contrato de nº 27/2022
PA SEI 0004111-54.2022.6.02.8000
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Pelo contratante:

Desembargador Otávio Leão Praxedes

Presidente do TRE-AL

Pela contratada:

Fabrício Bombarda Guedes

Representante da empresa

Contrato de nº 27/2022
PA SEI 0004111-54.2022.6.02.8000
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E-mail - 1094777

Data de Envio: 
  27/06/2022 15:10:31

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    fabricio@dfti.com.br

Assunto: 
  Contrato de nº 27/2022, TRE/AL e DFTI - COMERCIO E SERVIÇOS -, para assinatura. 

Mensagem: 
  
Prezado Fabrício Bombarda Guedes,
Representante da empresa DFTI - Comércio e serviços de informática LTDA. 

Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se do
Contrato nº 27/2022 (Processo SEI n.º 0004111-54.2022.6.02.8000), para imprimi-lo em 02 (duas) vias,
assinar em cada uma delas e devolver as vias para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP,
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Caso possuam TOKEN, assinar o documento preferencialmente de forma eletrônica e devolver para o e-
mail: slc@tre-al.jus.br.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Isabelly Silva Alves
Estagiária da Seção de Licitações e Contratos do TRE-AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

Anexos:
    Contrato_1094764_27___Contratacao_de_servico_de_subscrico_amp__771_es_de_soluca_amp__771_o_de_antiv_amp__305_rius_com_EDR____TSE___PA_0004111_54.2022.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2022.
Reporto-me ao Despacho COFIN 1093672 e ao

Despacho COFIN 1094401, para remeter os autos à análise da
Assessoria Jurídica, na forma sugerida pelo titular da COFIN.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2022, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1095613 e o código CRC D562052C.
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De: Fabrício Bombarda <fabricio@dfti.com.br>
Para: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>
CC: Sérgio Benfica <s.benfica@dfti.com.br>, Christophe Desseaux <christophe.desseaux@dfti.com.br>, Romulo
Scherer <romulo.scherer@dfti.com.br>
Data: 29/06/2022 06:32 PM
Assunto: [slc] Contrato de nº 27/2022, TRE/AL e DFTI - COMERCIO E SERVIÇOS -, para assinatura. {01}
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Prezada Isabelly,
 
Solicito a gen�leza de corrigir o Contrato conforme orientações abaixo.
Aguardamos também acesso ao SEI, caso este esteja disponível para usuários externos (tem sido feito desta forma com
todos os TRE’s).
Caso contrário procederemos com a assinatura do Contrato ajustado com assinatura digital.
Grato pela atenção e no aguardo.
A�.
 

 
Informação confidencial de uso exclusivo de seu(s) destinatário(s). Caso tenha recebido por engano não divulgue e apague-o
imediatamente.

 Confidential information to be exclusively used by the recipient. If received by mistake do not disclose and please delete it
immediately.

 Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o meio ambiente.
 
 
 
From: Sérgio Benfica <s.benfica@d�i.com.br>

 Date: Wednesday, 29 June 2022 09:47
 To: Fabrício Bombarda <fabricio@d�i.com.br>

 Cc: Christophe Desseaux <christophe.desseaux@d�i.com.br>, Romulo Scherer <romulo.scherer@d�i.com.br>
 Subject: RE: Contrato de nº 27/2022, TRE/AL e DFTI - COMERCIO E SERVIÇOS -, para assinatura.

Fabricio,
 
Segue análise do Contrato Nº 27/2022 TRE-AL:
 
Cláusula Quarta Item 4.1, refere-se somente ao item de instalação que poderá ser adquirido somente pelo TSE, e o prazo
correto seria 35 dias. Deve ser re�rado.

Contrato TRE-AL

 
 
 
Cláusula Quinta, o valor total do contrato e a planilha estão equivocados.
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Segue valores e planilha corretos, o Item 4 não pode ser aderido pelos TREs, somente o TSE.

Lote Item Descrição Quan�dade
Valor Unitário

(Anual) Por
solução/Serviços

Valor Unitário (60
meses) Por

solução/Serviços

Valor
subscrições 12

meses

Valor Globa
(Por 60 mese

1

2

Solução de Segurança de
 EndPoint (desktops),

 com XDR e Sandbox, com
 manutenção, garan�a (update

 e upgrade) por 60 meses, com
 pagamento de subscrições a

 cada 12 meses.

350 R$                  39,40  R$                  197,00  R$   13.790,00  R$     68.950

3

Solução de Segurança para
Servidores (Linux e Windows), com
XDR e Sandbox, com manutenção,
garan�a (update e upgrade) por 60
meses, com pagamento de
subscrições a cada 12 meses.

120 R$                  46,00  R$                  230,00  R$     5.520,00  R$     27.600

VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 60 MESES R$     96.550,0
 
 
Cláusula Sexta, re�rar os itens 1.2 e 1.2.1, item 4 não pode ser aderido pelos TREs.
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Demais itens ok.
 

Atenciosamente, 

 

 

Informação confidencial de uso exclusivo de seu(s) destinatário(s). Caso tenha recebido por engano não
divulgue e apague-o imediatamente.

 Confidential information to be exclusively used by the recipient. If received by mistake do not disclose
and please delete it immediately.

 Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o meio ambiente. 

 

De: Fabrício Bombarda <fabricio@d�i.com.br>
 Enviado: terça-feira, 28 de junho de 2022 18:47
 Para: Sérgio Benfica <s.benfica@d�i.com.br>

 Cc: Christophe Desseaux <christophe.desseaux@d�i.com.br>; Romulo Scherer <romulo.scherer@d�i.com.br>
 Assunto: FW: Contrato de nº 27/2022, TRE/AL e DFTI - COMERCIO E SERVIÇOS -, para assinatura.

 
Sérgio,
 
Favor analisar.
Tks.
 

 
Informação confidencial de uso exclusivo de seu(s) destinatário(s). Caso tenha recebido por engano não divulgue e apague-o
imediatamente.

 Confidential information to be exclusively used by the recipient. If received by mistake do not disclose and please delete it
immediately.

 Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o meio ambiente.
 
 
 
From: TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

 Date: Monday, 27 June 2022 15:11
 To: Fabrício Bombarda <fabricio@d�i.com.br>

 Subject: Contrato de nº 27/2022, TRE/AL e DFTI - COMERCIO E SERVIÇOS -, para assinatura.

Prezado Fabrício Bombarda Guedes,
 Representante da empresa DFTI - Comércio e serviços de informá�ca LTDA. 

 
Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se do Contrato nº 27/2022
( S I º 0004111 4 2022 6 02 8000) i i i l 02 (d ) i i d d l d l i
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 -
Maceió/AL.

Caso possuam TOKEN, assinar o documento preferencialmente de forma eletrônica e devolver para o e-mail: slc@tre-al.jus.br.

Por gen�leza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Isabelly Silva Alves
Estagiária da Seção de Licitações e Contratos do TRE-AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765
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CONTRATO Nº 27/2022 
Processo nº 0004111-54.2022.6.02.8000 

 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, 
ATRAVÉS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS E DFTI – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA. 
 

               Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União, situado à Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, bairro Farol, CEP 57051-
090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, 
neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, 
residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa DFTI – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 09.650.283/0001-91, situada à SCN Quadra 02, Bloco D, Torre A, nº 810 - Liberty Mall 
– Brasílíia/DF, CEP: 70.712-903, fone: (61) 3030-1000 / (61) 99291-7070, e-mail: fabricio@dfti.com.br,  neste 
ato representada por Fabrício Bombarda Guedes, portador da Carteira de Identidade nº 1.563.949 SSP/DF, 
inscrito no CPF nº 819.649.861-68, doravante designada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 
CONTRATO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, sob a regência das Leis nº 8.666/1993 e nº 
10.520/2002, de acordo com os Procedimentos Administrativos nº 2021.00.000003531-9 do Tribunal Superior 
Eleitoral – TSE e nº 0004111-54.2022.6.02.8000 do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com o Edital do 
Pregão Eletrônico nº 84/2021 do TSE e mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

O  presente contrato  tem por  objeto  a  contratação  de  subscrições  de  solução  de  antivírus  
com EDR  para  estações e servidores, serviço de instalação  e  transferência de  conhecimento,  com  
pagamento  anual,  pelo  período  de  60  meses, conforme especificações, exigências e prazos constantes 
do Anexo I do Edital da Licitação, modalidade pregão, na forma eletrônica, e proposta da CONTRATADA, 
que passam a fazer parte deste instrumento, independentemente de transcrição, no que não conflitar com 
as disposições do edital e deste instrumento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 
 

A execução do objeto do presente contrato, na forma descrita em sua Cláusula Primeira, será 
realizada por meio do estabelecimento da CONTRATADA, inscrito no CNPJ nº 09.650.283/0001-91, de 
acordo com o Edital da Licitação, seu Anexo I e proposta vencedora. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE: 

1. Prestará as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

2. Acompanhará, fiscalizará e atestará a execução contratual, bem como indicará as ocorrências 
verificadas. 

3. Designará servidor ou comissão de servidores para fiscalizar a execução do objeto contratual. 

3.1. A fiscalização que será realizada pelo CONTRATANTE não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 
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ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios  redibitórios,  e,  na  ocorrência  desta,  
não  implica  em  corresponsabilidade  da  Administração,  em  conformidade com o art. 70 da 
Lei nº 8.666/93. 

4. Permitirá que os funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente identificados, 

tenham acesso aos locais de execução do objeto. 

5. Recusará qualquer produto/serviço entregue em desacordo com as especificações constantes 

do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação ou com defeito. 

5.1 Ao Tribunal Regional Eleitoral fica reservado o direito de recusar de pronto a solução 

que flagrantemente não esteja em conformidade com a especificação do Termo de 

Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

6. Receber a CONTRATADA para reunião inaugural, conforme prazo definido no item 10.1 do 

Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação (Cronograma de Execução). 

7. Realizará o recebimento dos produtos/serviços conforme detalhado no Capítulo 11 do 

Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

8. Efetuará o pagamento à CONTRATADA segundo as condições estabelecidas na Cláusula 

Sexta deste contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

1. Executar, com observação dos prazos e exigências, todas as obrigações e especificações 

técnicas constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

1.1. A CONTRATADA deverá cumprir os eventos descritos no Cronograma de Execução 

constante da tabela prevista no item 10.1 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da 

Licitação, respeitando os prazos máximos estabelecidos, os quais poderão ser antecipados 

sempre que as circunstâncias assim o permitam. 

2. Assinar o termo de confidencialidade disponível no Anexo I-V do Termo de Referência - Anexo 
I do Edital da Licitação. 

3. Entregar  as  subscrições  no  prazo máximo  de  30  (trinta)  dias  corridos, contados  do  início  
da  vigência  do  contrato. As licenças deverão ser entregues em formato digital, para o e-mail coinf@tre-
al.jus.br, ou para download em site do fabricante do produto. 

3.1. As licenças deverão possuir data de validade a partir do recebimento definitivo efetuado 
pelo CONTRATANTE. 

3.1.1. A  validade  usual  de  mercado  deve  ser  comprovada,  sendo  de,  no  mínimo,  
72  (setenta  e  dois)  meses, contados da data de fabricação, não podendo ter 
transcorrido mais de 30 (trinta) dias do prazo de validade no momento da entrega. 

3.2. O endereço da sede do TRE fica situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 

57051-090. 

3.3. Caso a solução necessite de banco de dados específico e proprietário para funcionamento 

da solução, as licenças deste deverão ser fornecidas pela CONTRATADA junto com a 

solução ofertada sem ônus para o CONTRATANTE, além daquele já cotado em sua 

proposta. 

3.4. As licenças de sistema operacional e do ambiente de virtualização, bem como o 

equipamento para execução da solução serão fornecidos pelo CONTRATANTE. 
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3.5. A CONTRATADA será responsável por qualquer ônus decorrente de marcas, registros e 

patentes relativos ao fornecimento. 

4. Instalar, configurar e ativar as subscrições conforme especificações e prazos estabelecidos no 

Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

5. Providenciar a renovação das subscrições nos 30 (trinta) dias que antecederem o vencimento 

das mesmas, com validade a partir do vencimento das subscrições ativas. 

5.1. As subscrições renovadas devem ser entregues e ativadas, no máximo, até o vencimento 

das subscrições em uso de modo a não haver interrupção nos serviços. 

5.2. Cabe a CONTRATADA ativar as subscrições na ferramenta instalada. 

6. Prestar  o  serviço  de  suporte  técnico  durante  todo  o  período  de  validade  das  subscrições  

e  conforme  as  condições  e exigências estabelecidas no Capítulo 8 do Termo de Referência - Anexo I 

do Edital da Licitação. 

6.1. O suporte técnico deve ser prestado durante todo o período de validade das subscrições. 

6.2. Os serviços de suporte pertinentes aos itens 2 e 3 deverão ser realizados por técnicos 

do fabricante ou por técnicos da CONTRATADA, certificados na solução. 

6.3. Observar  os  prazos  de  resposta  para  problemas  ocorridos  durante  o  período  de  

suporte. Tais  prazos  estão previstos na tabela contida no item 9.5 do Termo de Referência - 

Anexo I do Edital da Licitação e são contados do recebimento da notificação de abertura do 

chamado. 

7. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes do fornecimento dos produtos e da 

execução dos serviços objeto do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

8. Manter, durante toda a vigência do contrato, os dados atualizados do preposto, na forma do 

Anexo I-IV do Edital da Licitação. 

8.1. Toda a comunicação referente à  execução do objeto será realizada por meio do e-mail  

informado  pela CONTRATADA no momento da assinatura do contrato ou por outro meio 

desde que previamente acordado entre as partes. 

8.2. A comunicação será considerada recebida após a confirmação de entrega automática 

encaminhada por e-mail (Outlook), independentemente de confirmação de recebimento por 

parte da CONTRATADA, ficando sob sua responsabilidade a verificação da caixa de e-mail. 

8.3. A comunicação só será realizada de forma diversa quando a legislação exigir ou 

quando a CONTRATADA demonstrar ao fiscal os motivos que justifiquem a utilização de 

outra forma. 

9. Refazer ou corrigir os serviços não aprovados pela fiscalização e cumprir as obrigações 

pendentes em até 5 (cinco) dias corridos, contados da notificação do CONTRATANTE. 

10. Acatar as recomendações efetuadas pelo fiscal do contrato. 

11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução do objeto do Termo de Referência - Anexo I do Edital da 

Licitação. 

12. Fornecer à fiscalização do contrato relação nominal, com os respectivos números de 

documento de identidade de todo o pessoal envolvido diretamente na execução dos serviços, em até 3 

(três) dias úteis após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, bem como informar 

durante toda a vigência qualquer alteração que venha a ocorrer na referida relação. 
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13. Fazer  com  que  seus  empregados  se  submetam  aos  regulamentos  de  segurança  e  

disciplina  durante  o  período  de permanência nas dependências do CONTRATANTE, não sendo 

permitido o acesso dos funcionários que estejam utilizando trajes sumários (shorts, chinelos de dedo, 

camisetas regatas ou sem camisa). 

14. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, em um prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

quando verificar condições inadequadas de execução do objeto ou a iminência de fatos que possam 

prejudicar a sua execução e prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelos fiscais. 

15. Manter o caráter confidencial dos dados e informações obtidos por qualquer meio ou prestados 

pelo CONTRATANTE, não os divulgando, copiando, fornecendo ou mencionando a terceiros e nem a 

quaisquer pessoas ligadas direta ou indiretamente à CONTRATADA, durante e após a vigência do 

contrato, inclusive em relação aos dados de infraestrutura, arquitetura, organização e/ou qualquer outra 

informação relativa ao ambiente tecnológico ou procedimentos técnicos do TRE. 

16. Manter, durante a execução do contrato as condições de habilitação exigidas na licitação. 

16.1. Verificadas irregularidades nas condições que ensejaram sua habilitação quanto à 

regularidade fiscal, a CONTRATADA terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da 

notificação da fiscalização, para regularizar a situação, sob pena de aplicação das 

penalidades cabíveis, sem prejuízo da rescisão do contrato a critério da Administração. 

17. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

17.1. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos suportados não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento ao contratante, nem poderá onerar o 

objeto deste contrato. 

18. Observar durante a execução do contrato os critérios de sustentabilidade previstos no item 

19.3 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

19. Manter, durante toda a vigência da contratação, o constante do item 8 do Capítulo VI do 

Edital da Licitação, caso o critério tenha sido utilizado como desempate na licitação. 

20. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a parcela de maior relevância do objeto 

deste contrato. Todavia, fica permitida a subcontratação do próprio fabricante para execução dos 

serviços de suporte técnico. 

20.1. A subcontratação só será autorizada pelo CONTRATANTE após a comprovação da 

capacidade técnica da empresa para executar os serviços pretendidos e de sua 

regularidade fiscal. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO CONTRATUAL E DO REAJUSTE 

1. O preço a ser pago à CONTRATADA pelo fornecimento/prestação dos serviços objeto deste 

contrato, são os constantes em sua proposta, atualizada com o último preço ofertado e aceito no pregão, 

sendo de R$ 96.550,00 (noventa e seis mil, quinhentos e cinquenta reais) o valor total deste contrato. 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD. VALOR 

UNITÁRIO  

(Anual) por 

solução/ 

serviços 

 

VALOR 

UNITÁRIO (60 

meses) por 

solução/ 

serviços 

 
VALOR 

subscrições 
12 meses 

 
VALOR 

GLOBAL  
(por 60 meses) 

Contrato nº 27/2022 - alterado (1096715)         SEI 0004111-54.2022.6.02.8000 / pg. 136



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Contrato de nº 27/2022 
PA SEI 0004111-54.2022.6.02.8000 

                                                                                                                                                                                                                                                     5 

 1 

 

2 

Solução de Segu-
rança de EndPoint 
(desktops), com 
XDR e Sandbox, 
com manutenção, 
garantia (update e 
upgrade) por 60 
meses, com paga-
mento de subscri-
ções a cada 12 
meses. 

 

350 

 

R$ 39,40 

 

R$ 197,00 

 

R$ 13.790,00 

 

 

 

 

R$ 68.950,00 

 

1 

 
 
 
 

3 

Solução de Segu-
rança para Servi-
dores (Linux e Win-
dows), com XDR e 
Sandbox, com ma-
nutenção, garantia 
(update e upgrade) 
por 60 meses, com 
pagamento de 
subscrições a cada 
12 meses. 

 

 

 

120 

 

 

 

R$ 46,00 
R$ 230,00 

 

 

 

R$ 5.520,00 

 

 

 

R$ 27.600,00 

 

Valor total do contrato para 60 meses R$ 96.550,00 

 

2. Os  preços  a  serem pagos  à CONTRATADA pelas  licenças  serão  fixos  e  irreajustáveis  pelo  

período  de  12  (doze)  meses iniciais.  Após  esse  período,  o  reajuste  será feito  de  ofício,  podendo  

ocorrer  negociação  entre  as  partes,  momento  no  qual,  será apreciada a possibilidade da aplicação  do  

índice IPCA-IBGE, no  período  entre o  mês básico  da apresentação  da proposta e o  mês anterior ao 

reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a seguinte fórmula: 

PR = IMR x PA/IMM 
Onde: 

PR = Preço reajustado 

IMR = Índice do IPCA-IBGE do mês anterior ao reajuste 

IMM = Índice do IPCA-IBGE do mês de apresentação da proposta 

PA = Preço anteriormente praticado 

3. A administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a CONTRATADA apresente 

planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos ocorrida no período do reajuste proposto. 

CLÁUSULA SEXTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

1. O pagamento do objeto do presente contrato será efetuado após o recebimento definitivo dos 

produtos/serviços nos termos estabelecidos no Capítulo 12 do Termo de Referência - Anexo I do Edital de 

Licitação TSE nº 84/2021, até o 10º (décimo) dia útil a partir da atestação da nota fiscal/fatura pelo servidor 

responsável, com a emissão de ordem bancária para o crédito em conta-corrente da CONTRATADA, 

observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93. 

1.1. Para os itens 2 e 3 o pagamento ocorrerá anualmente, sendo o mesmo procedimento para 

as subscrições e para as suas renovações anuais. 
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1.1.1. A CONTRATADA deverá entregar o faturamento com toda documentação exigida 

para liquidação e pagamento no ato da entrega do objeto e quando das renovações 

anuais das subscrições. 

1.2. O atesto do objeto contratado se dará pelo fiscal, designado pela autoridade competente, 

por meio da emissão de Nota Técnica de Atesto - NTA. O fiscal terá o prazo de até 2 (dois) 

dias úteis para emitir a NTA e remeter o processo a CEOFI, contados do recebimento do 

documento fiscal, acompanhado do Termo de Recebimento Definitivo  -  TRD e dos demais 

documentos exigidos para liquidação e pagamento da despesa. 

2. Na fase de liquidação e pagamento da despesa deverá ser verificada pela área competente 

a regularidade fiscal da CONTRATADA perante a Seguridade Social, Fazenda Federal (Certidão Conjunta 

de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União fornecida pela Receita Federal do 

Brasil), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e, ainda, perante a Justiça do Trabalho 

(Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT); admitida a certidão positiva com efeito de negativa 

ou outra equivalente na forma da lei. 

3. O CNPJ constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta e na nota 

de empenho. 

4. Nos casos de pagamento efetuados após 30 (trinta) dias da emissão do Termo de   

Recebimento Definitivo ou da apresentação da nota fiscal, conforme o caso, desde que a CONTRATADA 

não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pelo TRE, entre o 31º (trigésimo primeiro) dia e a data da emissão da ordem bancária, 

será a seguinte: 

EM = I x N x VP 
Onde: 

EM = encargos moratórios; 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = valor da parcela a ser paga; 

I = 0,0001644 ❴(índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado I = 

(6/100)/365)❵. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

A despesa decorrente do fornecimento/prestação dos serviços objeto do presente contrato 

correrá à conta dos créditos orçamentários consignados no Orçamento da União à  Justiça Eleitoral, para 

o Exercício de 2022, Natureza de Despesa 33904006 - Locação de Software, PTRES 203865, 

compromissada pela Nota de Empenho Estimativa nº 380/2022 de 23/06/2022, no valor de 

R$ 99.550,00 (noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta reais). 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, caso a CONTRATADA descumpra total 

ou parcialmente o objeto contratado, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará sujeita às 

seguintes penalidades: 

1.1. advertência; 
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1.2. multa; 

1.3. impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos. 

2. Será aplicada a penalidade descrita no subitem 1.3, à CONTRATADA que: 

2.1. apresentar documentação falsa; 

2.2. causar o atraso na execução do objeto do contrato; 

2.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

2.3.1. para efeito de aplicação do disposto no subitem 2.3 desta Cláusula, será 

considerada falha na execução do contrato os casos de inexecução total, e os de 

inexecução parcial que resultem na rescisão contratual; 

2.4. comportar-se de modo inidôneo; 

2.5. declarar informações falsas; ou 

2.6. cometer fraude fiscal. 
 

3. Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, as sanções previstas nos subitens 1.1 e 1.3, 

poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as multas convencionais e de mora, podendo 

estas serem descontadas dos pagamentos a serem efetuados, após o  encerramento  do  procedimento  

de  apuração  de  penalidades, e  quando  cabível, sem prejuízo  do  ressarcimento dos danos causados 

à Administração e das demais cominações legais. 

3.1. Para  efeito  de  aplicação  das  penas  de  advertência  e  multa, às  infrações  são  

atribuídos graus, conforme as tabelas seguintes: 

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA 

GRAU PERCENTUAL 

1 Advertência 

2 0,5% sobre o valor total da parcela não cumprida 

3 1% sobre o valor total da parcela não cumprida 

4 2% sobre o valor total da parcela não cumprida 

5 5% sobre o valor total da parcela não cumprida 

6 10% sobre o valor total do contrato 

 

TABELA DE INFRAÇÃO 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

INCIDÊNCIA 

LIMITE MÁXIMO 

DE APLICAÇÃO 

DE MORA 

 

GRAU 

ULTRAPASSADO O 

LIMITE MÁXIMO DE 

APLICAÇÃO 

 

1 

Deixar de cumprir quaisquer 
das obrigações previstas no 
Edital de Licitação TSE nº 

84/2021 e seus anexos e não 

 

Por ocorrência 1 (uma) ocorrência 

por obrigação 

 

1 

 

Vide item 2 desta Tabela. 
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elencadas nesta tabela de mul-
tas. 

 

2 

 

Reincidir no descumprimento da 

mesma obrigação punida com ad-

vertência. 

 

Por ocorrência 

 

3 (três) ocorrências 

 

2 

Será configurada a inex-

ecução parcial do contrato 

com aplicação de multa de 

5% do valor total da 

parcela não cumprida 

 

 

3 

 

 

Deixar de cumprir o prazo para 

entrega do objeto. 

 

 

Por dia corrido 

 

 

10 (dez) dias cor-

ridos 

 

 

3 

Será configurada a inex-

ecução total do contrato 

com aplicação de multa de 

10% do valor da parcela 

não cumprida no caso da 

não entrega total do objeto; 

ou Inexecução parcial do 

contrato com aplicação de 

multa de 15% do valor da 

parcela não cumprida no 

caso de entrega parcelada 

já aceita pelo contratante. 

 

4 
Deixar de cumprir o prazo para   

substituição do objeto/correção 

dos serviços recusados durante o 

recebimento. 

 

Por dia corrido 

 

10 (dez) dias cor-

ridos 

 

4 

Será configurada a inex-

ecução parcial do contrato 

com aplicação de multa de 

15% do valor da parcela 

não cumprida. 

 

5 

Deixar de cumprir os prazos para    

o primeiro atendimento dos 

chamados durante a vigência da 

garantia técnica. 

 

Por hora 

 

6 (seis) horas 

 

2 

Será configurada a inex-

ecução parcial do contrato 

com aplicação de multa de 

5% do valor da parcela não 

cumprida. 

 

6 

Deixar de cumprir os prazos para a 

implementação da solução técnica 

definitiva ou solução de contorno 

durante a vigência da garantia téc-

nica. 

 

Por hora 

 

6 (seis) horas 

 

4 

Será configurada a inex-

ecução parcial do contrato 

com aplicação de multa de 

15% do valor da parcela 

não cumprida. 

 

7 

 

Suspender ou interromper, salvo 

motivo de força maior ou caso for-

tuito, os serviços contratuais. 

 

Por hora 

 

6 (seis) horas 

 

5 

Será configurada a inex-

ecução parcial do contrato 

com aplicação de multa de 

20% do valor da parcela 

não cumprida. 

 

8 

 

Manter empregado sem qualifi-

cação para executar os serviços 

contratados. 

 

Por ocorrência 

 

2 (duas) ocorrências 

 

5 

Será configurada a inex-

ecução parcial do contrato 

com aplicação de multa 

20% do valor da parcela 

não cumprida. 

 

9 

 

Permitir situação que cause ou crie 

perigo de dano físico ou lesão cor-

poral. 

 

Por ocorrência 

 

1 (uma) ocorrência 

 

6 

Será configurada a inex-

ecução total do contrato 

com aplicação de multa 

de 10% sobre o valor total 

do contrato. 
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10 

 

Permitir situação que cause conse-

quências letais. 

 

Por ocorrência 

 

1 (uma) ocorrência 

 

6 

Será configurada a inex-

ecução total do contrato 

com aplicação de multa de 

10% sobre o valor total do 

contrato. 

 

11 

Deixar de atingir o percentual de 

70% de aprovação da transferência 

de conhecimento. 

 

Por ocorrência 

2 (duas) ocorrências  

5 

Será configurada a inex-

ecução parcial do contrato 

com aplicação de multa 

20% do valor total da 

parcela não cumprida. 

 

4. Ultrapassado o limite máximo de aplicação de mora previsto na tabela de infração, a 

Administração poderá optar uma das seguintes hipóteses: 

4.1. Rescindir o contrato com aplicação das sanções previstas na coluna “ultrapassado o 

limite máximo de aplicação” da tabela de infração, sem prejuízo das demais consequências 

previstas em lei e neste contrato. 

4.2. Presente o interesse público, aceitar o objeto mediante justificativa, com aplicação apenas 

da multa de mora. 

4.3. Entregue apenas parte do objeto, não aceitar o restante e rescindir o contrato, com 

aplicação das sanções previstas na coluna “ultrapassado o limite máximo de aplicação”, sem 

prejuízo das demais consequências previstas em lei e neste contrato. 

4.3.1. A  aceitação  de  parte  do  objeto  só será  possível mediante  demonstração nos  

autos de que sua recusa causará prejuízo à Administração. 

4.4. A multa de mora não será cumulada com a multa proveniente de uma inexecução total 

ou parcial. As multas de mora que já tiverem sido quitadas terão seu valor abatido do 

montante apurado da multa por inexecução total ou parcial, considerando-se para esse fim 

cada lote como um contrato em apartado. 

5. Na apuração das penalidades previstas nesta Cláusula, a autoridade competente poderá 

considerar, além das previsões legais, contratuais e dos Princípios da Administração Pública, as seguintes 

circunstâncias: 

5.1. a natureza e a gravidade da infração contratual; 

5.2. o dano que o cometimento da infração ocasionar à Administração; 

5.3. a vantagem auferida em virtude da infração; 

5.4. as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; 

5.5. os antecedentes da CONTRATADA. 

6. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e 

condições especificados no §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, em caráter excepcional, sem efeito 

suspensivo, devendo a solicitação ser encaminhada por escrito  com  antecedência  mínima  de  3  (três)  

dias  úteis  do  seu  vencimento,  anexando-se  documento  comprobatório  do  alegado pela 

CONTRATADA, ficando a aceitação da justificativa a critério do CONTRATANTE. 

6.1. O prazo mínimo de antecedência acima pode ser reduzido para as situações  imprevisíveis 

que impeçam o cumprimento da obrigação no prazo ajustado. 

7. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) 

dias úteis a contar da data da intimação  para o  pagamento, a importância será  descontada 
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automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o  art. 86 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 

moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

8. O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 

à CONTRATADA. 

9. O período de atraso será contado em dias corridos, salvo disposição em contrário. 

10. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 

respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em 

especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente, os 

princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

11. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de 

mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Dos atos administrativos concernentes ao presente contrato cabe recurso nos termos do art. 

109 da Lei nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO 

O CONTRATANTE  poderá rescindir  o  presente  contrato,  sem  prejuízo  das  penalidades  

contratuais  ou  legais,  no  caso  de sua inexecução total ou parcial ou nos demais previstos no art. 78 da 

Lei nº 8.666/1993 e, ainda, pelo descumprimento das condições de habilitação e qualificação legalmente 

exigidas, assim como das condições constantes deste instrumento e da proposta. 

CLÁUSULA ONZE – DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 

65 da Lei nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA DOZE – DA VIGÊNCIA E DA DURAÇÃO 

O presente contrato terá vigência a partir da data de publicação do extrato do contrato no Diário 

Oficial da União e duração de até 60 (sessenta) meses. 

CLÁUSULA TREZE – DO FORO 

O foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/AL é o competente para solucionar 

qualquer questão relativa ao presente contrato. 

CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICIDADE 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, conforme o disposto 

no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, correndo as despesas por conta do CONTRATANTE. 
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E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em duas 

vias de igual teor e forma para todos os fins de direito. 

 

Maceió, 09 de junho de 2022 

 

Pelo contratante: 

 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente do TRE-AL 

 

Pela contratada: 

 

Fabrício Bombarda Guedes 

Representante da empresa 
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Maceió, 30 de junho de 2022.
À COINF,
Senhor Coordenador,
 
Trata-se de procedimento visando contratação  de

 subscrições  de  solução  de  antivírus  com EDR  para
 estações e servidores, serviço de instalação  e  transferência
de  conhecimento,  com  pagamento  anual,  pelo  período  de
 60  meses.

Esta Seção encaminhou, no dia 27/06/2022,  o
Contrato nº 27/2022 para empresa DFTI para fins de
assinatura do instrumento (evento SEI 1094777).

 
O representante da empresa DFTI  apresentou

através do e-mail SEI 1094777  solicitação de alteração do
contrato, incluído o valor total dos itens e da contratação,
bem como a exclusão do item 4 que se destinaria
exclusivamente ao TSE, sendo que tais alterações constam da
versão do contrato constante no evento SEI 1096715.

 
Diante do exposto, encaminho os autos para

ciência e manifestação. Em caso de concordância com a
versão ora apresentada do contrato, solicito  encaminhar os
autos à AJ-DG para análise das alterações.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 30/06/2022, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1096717 e o código CRC C9A8A957.

0004111-54.2022.6.02.8000 1096717v1
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Maceió, 01 de julho de 2022.
À SLC
 
Sra. Chefe,
 
Em atenção ao Despacho SLC 1096717, entendo

que a minuta de evento 1096715 não corresponde ao intento
inicial desta unidade, materializado pelo Despacho
COINF 1063566 e aclarado pelo Despacho COINF 1089538.

Em síntese, ter o objeto da contratação para um
total de 60 (sessenta) meses, mediante pagamento único,
onde os valores R$ 344.750,00 e R$ 138.000,00,
correspondem a pagamento único para subscrições num total
de 60 sessenta meses, dentro do limite da contratação.

Desta forma, tendo ciência do e-mail 1096702, caso
viável juridica e orçamentariamente, sugere-se a negociação.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 01/07/2022, às 10:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1097376 e o código CRC 337F2EB3.

0004111-54.2022.6.02.8000 1097376v1
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Maceió, 01 de julho de 2022.
À SLC
 
Sra. Chefe,
 
Em atenção ao Despacho SLC 1096717, tendo sido

alertado verbalmente por Vossa Senhoria que o entendimento
decorrente do que exposto no e-mail 1096702 é o da entrega
do objeto  da contratação para um total de 60 (sessenta)
meses, mediante pagamento único de R$ 96.550,00, revisito o
Despacho COINF 1097376 para, em confirmada a situação,
torná-lo prejudicado e para informar que esta unidade não
tem óbice quanto ao contrato de evento 1096715, apenas a
sugestão, de que a Cláusula Primeira no lugar de descrever
pagamento anual, traga o dizer pagamento único.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 01/07/2022, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1097924 e o código CRC 9A7D11E6.

0004111-54.2022.6.02.8000 1097924v1
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Maceió, 04 de julho de 2022.
 
Nesta Assessoria Jurídica os presentes autos

encaminhados pelo Senhor Secretário de Administração, por
meio do Despacho SAD 1095613, acerca das ponderações
apresentadas pelo Coordenador Orçamentário e Financeiro
(Despachos COFIN 1093672 e 1094401), em contraponto ao
posicionamento da unidade técnica de TI, exposto no
Despahco COINF 1089538.

 
Pela análise das cláusulas contratuais, na forma

disposta nos eventos SEI nº 1061531 e nº 1061533, entendo
não haver dúvidas de que o pagamento deverá ser realizado
de forma anual, conforme explicitado pela COFIN. A Cláusula
Sexta da minuta contratual 1096715 expressamente
estabelece:

CLÁUSULA SEXTA – DA LIQUIDAÇÃO E
DO PAGAMENTO
1. O pagamento do objeto do presente
contrato será efetuado após o
recebimento definitivo dos
produtos/serviços nos termos
estabelecidos no Capítulo 12 do Termo de
Referência - Anexo I do Edital de
Licitação TSE nº 84/2021, até o 10º
(décimo) dia útil a partir da atestação da
nota fiscal/fatura pelo servidor
responsável, com a emissão de ordem
bancária para o crédito em conta-corrente
da CONTRATADA, observada a ordem
cronológica estabelecida no art. 5º da Lei
nº 8.666/93.
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1.1. Para os itens 2 e 3 o pagamento
ocorrerá anualmente, sendo o mesmo
procedimento para as subscrições e para
as suas renovações anuais.
(grifos nossos)

 
Por outro lado, observo que o edital de licitação,

a ata de registro de preços e o próprio procedimento
licitatório realizado foram anteriormente analisados pela
assessoria jurídica do órgão gerenciador, no caso o Tribunal
Superior Eleitoral, cabendo a esta Unidade manifestação
acerca da legalidade das alterações/adaptações realizadas pela
SLC, razão pela qual, entendo que a consulta ao TSE, na
forma sugerida pelo Secretário de Administração (Despacho
S A D 1094182), seria de bom alvitre, para que possamos
robustecer o posicionamento das unidades deste Regional
sobre a questão em desbaste.

 
Quanto à minuta anexada no evento SEI

n° 1096715, pela Seção de Licitações e Contratos, esta AJ-DG
aprova as alterações/adaptações realizadas, em complemento
ao Parecer nº 663 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (1078757).

 
À Secretaria de Administração para ciência e

providências decorrentes.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 04/07/2022, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1098459 e o código CRC 2A3806D4.

0004111-54.2022.6.02.8000 1098459v1
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Maceió, 04 de julho de 2022.
Em atenção ao Despacho AJ-DG 1098459, remeto os

presentes autos à COFIN, para promover a consulta à Setorial
Contábil do TSE, e à SLC, para ciência.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/07/2022, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1098892 e o código CRC 29C1883E.

0004111-54.2022.6.02.8000 1098892v1
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Maceió, 05 de julho de 2022.
À SGO,
Sr. Chefe,
Diante da determinação do despacho GSAD

(1098892), encaminho os autos para as providências cabíveis.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/07/2022, às 20:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1100024 e o código CRC E8F093AE.

0004111-54.2022.6.02.8000 1100024v1
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Maceió, 15 de julho de 2022.
À COFIN, 
Solicitando que após juntada a resposta à 

consulta, os autos sejam devolvidos a esta SLC para
continuidade.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 15/07/2022, às 10:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1106173 e o código CRC 647F849A.
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Maceió, 15 de julho de 2022.
À SGO,
Sr. Chefe,
Diante do despacho SLC (1106173), reiteramos o

pedido do despacho GSAD (1098892).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/07/2022, às 10:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1106220 e o código CRC 56B9445E.

0004111-54.2022.6.02.8000 1106220v1
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Ofício nº 2537 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 28 de julho de 2022.

Ilma. Sra.
ADAÍRES AGUIAR LIMA
Secretária de Administração do Tribunal Superior Eleitoral
Setor de Administração Federal Sul (SAFS), Quadra 7, Lotes 1/2.
BRASÍLIA - DF – 70070-600
 
 
Assunto: Consulta. Processamento do pagamento.
Contratações originárias da ARP TSE nº 1/2022. 

 
Senhora Secretária,
 
O TRE-AL aderiu à Ata de Registro de Preços nº 1/2022

desse Tribunal Superior Eleitoral (cópia anexa), para aquisição
contratação de subscrições de solução de antivírus com EDR para
estações e servidores, serviço de instalação e transferência de
conhecimento, com pagamento anual, pelo período de 60 meses,
conforme especificações, exigências e prazos constantes do Anexo I
do Edital da Licitação TSE n° 84/2021.

Nesse sentido, em razão de divergências surgidas nas
unidades técnicas deste Tribunal Regional em relação à forma como
deve se processar o pagamento da despesa, consulto V. Sa. a fim de
saber como esse órgão gerenciador processa o pagamento das
contratações oriundas da citada Ata de Registro de Preços, se em
parcelas mensais, anuais ou em única parcela, abrangendo toda a
vigência contratual.

Atenciosamente.
 

 
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 29/07/2022, às 13:39, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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1114165 e o código CRC 24C38981.
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E-mail - 1115151

Data de Envio: 
  29/07/2022 14:38:00

De: 
  TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO <gabsa@tre-al.jus.br>

Para:
    adaires.lima@tse.jus.br

Assunto: 
  TRE-AL. Encaminhamento do Ofício nº 2537/2022.

Mensagem: 
  À Secretária de Administração do TSE.

Senhora Secretária,

Encaminho a V. Sa., em anexo, o Ofício nº 2537/2022 de autoria da Secretária de Administração
Substituta do TRE-AL.

Por gentileza, peço acusar o recebimento.

Atenciosamente.

Rodrigo Ferreira Moura
Oficial de Gabinete da Secretaria de Administração
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Oficio_1114165.html
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Maceió, 16 de agosto de 2022.
À SAD,
Trata-se de procedimento visando a  contratação de

subscrições  de solução de antivírus com EDR para estações e
servidores.

Após a autorização para contratação foi lavrado o
Contrato nº 27/2022 e encaminhado para assinatura da
empresa, que solicitou  a alteração de alguns pontos do
contrato, conforme e-mail constante do evento SEI 1096702,
que foi submetido à COINF para manifestação. 

A COINF fez as ponderações constantes nos
eventos SEI 1097376 e 1097924,  entre as quais sugeriu a
alteração da Cláusula Primeira, para que consta-
se pagamento único.  no lugar de  pagamento anual.

A AJ-DG, instada a se manifestar sobre as
alterações efetuadas, entendeu por oportuna a consulta ao
TSE sobre a forma de pagamento, na forma sugerida pelo
Secretário de Administração (Despacho SAD 1094182).

A consulta ao TSE foi realizada, conforme e-mail
constante no evento 1115151.

Nesta data, o representante da empresa telefonou
para esta Seção questionando sobre a possibilidade de
assinatura do contrato.

Diante do exposto, encaminho os autos para que,
quando oportuno, seja apontada eventual necessidade de
alteração do contrato e possibilidade de envio para assinatura
da empresa.

Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 16/08/2022, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1126120 e o código CRC AC39C683.

0004111-54.2022.6.02.8000 1126120v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2022.
Devolvo os autos à SLC, considerando, para efeito

de elaboração do contrato, o entendimento desta Secretaria
segue o raciocínio do Sr. Coordenador Orçamentário e
Financeiro, conforme consta do Despacho COFIN 1093672,
não obstante a pendência quanto à consulta formulada ao
TSE.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/08/2022, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1126231 e o código CRC 8CFE97EA.

0004111-54.2022.6.02.8000 1126231v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2022.
Em complemento ao Despacho GSAD 1126231,

deve-se ponderar, quanto ao termo contratual, que a
respectiva minuta fora aprovada em procedimento específico
levado conduzido pelo TSE, conforme consta do
doc. 1061533, de tal forma que, em face do princípio de
vinculação ao instrumento convocatório, a este Tribunal
caberia apenas, ressalvado entendimento diverso da
Assessoria Jurídica, adequações pontuais
considerando parâmetros específicos de providência deste
Regional, a exemplo de indicação do número da nota de
empenho, endereço para entrega etc.

De tal forma que, em nosso modo de entender,
desde que o termo reflita a menciona minuta deve ser
encaminhado o quanto antes para assinatura da contratada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/08/2022, às 23:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1126402 e o código CRC 2B74BC8B.

0004111-54.2022.6.02.8000 1126402v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2022.
À SAD,
Senhor Secretário,
Esta Seção entende que na Cláusula Primeira

deverá permanecer o pagamento anual, haja vista tratar-se
de uma adesão, que deverá ser realizada nos moldes
delineados pelo órgão gerenciador. Entretanto, em virtude da
manifestação da COINF solicitando a substituição da
expressão por pagamento único, solicito  a ratificação de tal
entendimento ou determinação da alteração da  referida
Cláusula para que nela conste o que solicitado pela COINF.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 17/08/2022, às 12:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1126783 e o código CRC 6BBFCD83.
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DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2022.
Submeto o entendimento da Sra. Chefe da SLC,

expresso no doc. 1126783, com o qual concordo, conforme
registro no doc. 1126402, à consideração do Sr. Assessor
Jurídico.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/08/2022, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1127293 e o código CRC 5A3F2C2F.

0004111-54.2022.6.02.8000 1127293v1
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PROCESSO : 0004111-54.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1155 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Em atenção a questão suscitada nos autos pela
Secretaria de Administração (1126402) quanto a realização do
pagamento anual ou único, esta Assessoria Jurídica, como já
ateriormente opinado no Despacho AJ-DG (1098459), entende
que a continuidade da contratação deve seguir os ditames
estabelecidos pelo edital de licitação (1061528), devidamente
analisado pela assessoria competente do Órgão gerenciador
da Ata (1061531), no caso o Tribunal Superior Eleitoral.

 
Cabe a esta AJ-DG a manifestação acerca da

legalidade das alterações/adaptações realizadas pela SLC, que
confeccionou a minuta de contrato analisada no Parecer 663
AJ-DG (1078757), no qual atenta-se para o teor do Art. 9º, §
4º  do Decreto nº 7.892/2013, que determina, verbis: 

 
"Art. 9º  O edital de licitação para registro
de preços observará o disposto nas Leis
nº 8.666, de 1993, e nº 10.520, de 2002, e
contemplará, no mínimo:
(...)
§ 4º  O exame e a aprovação das
minutas do instrumento convocatório
e do contrato serão efetuados
exclusivamente pela assessoria
jurídica do órgão gerenciador."
 

Logo, a análise acerca da forma de pagamento já foi
realizada pelo TSE, não cabendo a este Regional alterá-la.

 
Por fim, estando de acordo com o posicionamento

da SLC (1126783) e da Secretaria de Administração
(1126402), compreende-se nesta unidade que o pagamento
deverá ser realizado de forma anual, como determina a Ata de
Registro de Preços e o Edital da licitação, reforçando o
posicionamento do Despacho AJ-DG (1098459), não
prejudicando, no entando, a posterior oitiva do TSE solicitada
no Ofício 2537 (1114165).

 
À Secretaria de Administração.

 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 17/08/2022, às 17:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1127388 e o código CRC 26DD05C0.

0004111-54.2022.6.02.8000 1127388v7
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DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2022.
Devolvo os autos à SLC, para juntada do termo

contratual que deve corresponder, com os devidos ajustes, ao
texto minutado e aprovado no certame originário.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/08/2022, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1127441 e o código CRC 07915218.

0004111-54.2022.6.02.8000 1127441v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2022.
À COFIN, 
Para ajustes no valor da  Nota de Empenho, tendo

em vista o valor do Contrato, conforme consta do
evento 1096715.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 18/08/2022, às 13:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1127831 e o código CRC AAA44D0A.

0004111-54.2022.6.02.8000 1127831v1
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CONTRATO Nº 27/2022 
Processo nº 0004111-54.2022.6.02.8000 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, ATRAVÉS 
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS E DFTI 
– COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. 
 

               Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado à Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa 
DFTI – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.650.283/0001-
91, situada à SCN Quadra 02, Bloco D, Torre A, nº 810 - Liberty Mall – Brasílíia/DF, CEP: 70.712-903, 
fone: (61) 3030-1000 / (61) 99291-7070, e-mail: fabricio@dfti.com.br,  neste ato representada por 
Fabrício Bombarda Guedes, portador da Carteira de Identidade nº 1.563.949 SSP/DF, inscrito no 
CPF nº 819.649.861-68, doravante designada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 
CONTRATO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, sob a regência das Leis nº 8.666/1993 e 
nº 10.520/2002, de acordo com os Procedimentos Administrativos nº 2021.00.000003531-9 do 
Tribunal Superior Eleitoral – TSE e nº 0004111-54.2022.6.02.8000 do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, com o Edital do Pregão Eletrônico nº 84/2021 do TSE e mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

O  presente contrato  tem por  objeto  a  contratação  de  subscrições  de  solução  de  
antivírus  com EDR  para  estações e servidores, serviço de instalação  e  transferência de  
conhecimento,  com  pagamento  anual,  pelo  período  de  60  meses, conforme especificações, 
exigências e prazos constantes do Anexo I do Edital da Licitação, modalidade pregão, na forma 
eletrônica, e proposta da CONTRATADA, que passam a fazer parte deste instrumento, 
independentemente de transcrição, no que não conflitar com as disposições do edital e deste 
instrumento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 
 

A execução do objeto do presente contrato, na forma descrita em sua Cláusula 
Primeira, será realizada por meio do estabelecimento da CONTRATADA, inscrito no CNPJ nº 
09.650.283/0001-91, de acordo com o Edital da Licitação, seu Anexo I e proposta vencedora. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE: 

1. Prestará as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA. 

2. Acompanhará, fiscalizará e atestará a execução contratual, bem como indicará as 
ocorrências verificadas. 
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3. Designará servidor ou comissão de servidores para fiscalizar a execução do objeto 
contratual. 

3.1. A fiscalização que será realizada pelo CONTRATANTE não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios  redibitórios,  
e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em  corresponsabilidade  da  Administração,  
em  conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

4. Permitirá que os funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente 
identificados, tenham acesso aos locais de execução do objeto. 

5. Recusará qualquer produto/serviço entregue em desacordo com as especificações 
constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação ou com defeito. 

5.1 Ao Tribunal Regional Eleitoral fica reservado o direito de recusar de pronto a 
solução que flagrantemente não esteja em conformidade com a especificação do 
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

6. Receber a CONTRATADA para reunião inaugural, conforme prazo definido no item 
10.1 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação (Cronograma de Execução). 

7. Realizará o recebimento dos produtos/serviços conforme detalhado no Capítulo 
11 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

8. Efetuará o pagamento à CONTRATADA segundo as condições estabelecidas na 
Cláusula Sexta deste contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

1. Executar, com observação dos prazos e exigências, todas as obrigações e 
especificações técnicas constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

1.1. A CONTRATADA deverá cumprir os eventos descritos no Cronograma de 
Execução constante da tabela prevista no item 10.1 do Termo de Referência - 
Anexo I do Edital da Licitação, respeitando os prazos máximos estabelecidos, os 
quais poderão ser antecipados sempre que as circunstâncias assim o permitam. 

2. Assinar o termo de confidencialidade disponível no Anexo I-V do Termo de Referência 
- Anexo I do Edital da Licitação. 

3. Entregar  as  subscrições  no  prazo máximo  de  30  (trinta)  dias  corridos, contados  
do  início  da  vigência  do  contrato. As licenças deverão ser entregues em formato digital, 
para o e-mail coinf@tre-al.jus.br, ou para download em site do fabricante do produto. 

3.1. As licenças deverão possuir data de validade a partir do recebimento 
definitivo efetuado pelo CONTRATANTE. 

3.1.1. A  validade  usual  de  mercado  deve  ser  comprovada,  sendo  de,  no  
mínimo,  72  (setenta  e  dois)  meses, contados da data de fabricação, não 
podendo ter transcorrido mais de 30 (trinta) dias do prazo de validade no 
momento da entrega. 

3.2. O endereço da sede do TRE fica situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - 
Farol, CEP: 57051-090. 
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3.3. Caso a solução necessite de banco de dados específico e proprietário para 
funcionamento da solução, as licenças deste deverão ser fornecidas pela 
CONTRATADA junto com a solução ofertada sem ônus para o CONTRATANTE, além 
daquele já cotado em sua proposta. 

3.4. As licenças de sistema operacional e do ambiente de virtualização, bem como 
o equipamento para execução da solução serão fornecidos pelo CONTRATANTE. 

3.5. A CONTRATADA será responsável por qualquer ônus decorrente de marcas, registros 
e patentes relativos ao fornecimento. 

4. Instalar, configurar e ativar as subscrições conforme especificações e prazos 
estabelecidos no Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

5. Providenciar a renovação das subscrições nos 30 (trinta) dias que antecederem o 
vencimento das mesmas, com validade a partir do vencimento das subscrições ativas. 

5.1. As subscrições renovadas devem ser entregues e ativadas, no máximo, até o 
vencimento das subscrições em uso de modo a não haver interrupção nos serviços. 

5.2. Cabe a CONTRATADA ativar as subscrições na ferramenta instalada. 

6. Prestar  o  serviço  de  suporte  técnico  durante  todo  o  período  de  validade  das  
subscrições  e  conforme  as  condições  e exigências estabelecidas no Capítulo 8 do Termo 
de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

6.1. O suporte técnico deve ser prestado durante todo o período de validade das 
subscrições. 

6.2. Os serviços de suporte pertinentes aos itens 2 e 3 deverão ser realizados por 
técnicos do fabricante ou por técnicos da CONTRATADA, certificados na solução. 

6.3. Observar  os  prazos  de  resposta  para  problemas  ocorridos  durante  o  
período  de  suporte. Tais  prazos  estão previstos na tabela contida no item 9.5 do 
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação e são contados do 
recebimento da notificação de abertura do chamado. 

7. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes do fornecimento dos produtos e 
da execução dos serviços objeto do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

8. Manter, durante toda a vigência do contrato, os dados atualizados do preposto, 
na forma do Anexo I-IV do Edital da Licitação. 

8.1. Toda a comunicação referente à  execução do objeto será realizada por meio 
do e-mail  informado  pela CONTRATADA no momento da assinatura do contrato ou 
por outro meio desde que previamente acordado entre as partes. 

8.2. A comunicação será considerada recebida após a confirmação de entrega 
automática encaminhada por e-mail (Outlook), independentemente de 
confirmação de recebimento por parte da CONTRATADA, ficando sob sua 
responsabilidade a verificação da caixa de e-mail. 

8.3. A comunicação só será realizada de forma diversa quando a legislação 
exigir ou quando a CONTRATADA demonstrar ao fiscal os motivos que justifiquem 
a utilização de outra forma. 

9. Refazer ou corrigir os serviços não aprovados pela fiscalização e cumprir as 
obrigações pendentes em até 5 (cinco) dias corridos, contados da notificação do 
CONTRATANTE. 
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10. Acatar as recomendações efetuadas pelo fiscal do contrato. 

11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do objeto do Termo de Referência - 
Anexo I do Edital da Licitação. 

12. Fornecer à fiscalização do contrato relação nominal, com os respectivos números 
de documento de identidade de todo o pessoal envolvido diretamente na execução dos 
serviços, em até 3 (três) dias úteis após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial 
da União, bem como informar durante toda a vigência qualquer alteração que venha a 
ocorrer na referida relação. 

13. Fazer  com  que  seus  empregados  se  submetam  aos  regulamentos  de  
segurança  e  disciplina  durante  o  período  de permanência nas dependências do 
CONTRATANTE, não sendo permitido o acesso dos funcionários que estejam utilizando trajes 
sumários (shorts, chinelos de dedo, camisetas regatas ou sem camisa). 

14. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, em um prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas quando verificar condições inadequadas de execução do objeto ou a iminência de fatos 
que possam prejudicar a sua execução e prestar os esclarecimentos que forem solicitados 
pelos fiscais. 

15. Manter o caráter confidencial dos dados e informações obtidos por qualquer meio 
ou prestados pelo CONTRATANTE, não os divulgando, copiando, fornecendo ou mencionando 
a terceiros e nem a quaisquer pessoas ligadas direta ou indiretamente à CONTRATADA, 
durante e após a vigência do contrato, inclusive em relação aos dados de infraestrutura, 
arquitetura, organização e/ou qualquer outra informação relativa ao ambiente tecnológico 
ou procedimentos técnicos do TRE. 

16. Manter, durante a execução do contrato as condições de habilitação exigidas na 
licitação. 

16.1. Verificadas irregularidades nas condições que ensejaram sua habilitação 
quanto à regularidade fiscal, a CONTRATADA terá o prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados da notificação da fiscalização, para regularizar a situação, sob 
pena de aplicação das penalidades cabíveis, sem prejuízo da rescisão do contrato 
a critério da Administração. 

17. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta 
contratação. 

17.1. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos suportados 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao contratante, nem poderá 
onerar o objeto deste contrato. 

18. Observar durante a execução do contrato os critérios de sustentabilidade 
previstos no item 19.3 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

19. Manter, durante toda a vigência da contratação, o constante do item 8 do 
Capítulo VI do Edital da Licitação, caso o critério tenha sido utilizado como desempate na 
licitação. 

20. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a parcela de maior relevância 
do objeto deste contrato. Todavia, fica permitida a subcontratação do próprio fabricante 
para execução dos serviços de suporte técnico. 
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20.1. A subcontratação só será autorizada pelo CONTRATANTE após a 
comprovação da capacidade técnica da empresa para executar os serviços 
pretendidos e de sua regularidade fiscal. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO CONTRATUAL E DO REAJUSTE 

1. O preço a ser pago à CONTRATADA pelo fornecimento/prestação dos serviços 
objeto deste contrato, são os constantes em sua proposta, atualizada com o último preço 
ofertado e aceito no pregão, sendo de R$ 96.550,00 (noventa e seis mil, quinhentos e 
cinquenta reais) o valor total deste contrato. 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD. VALOR 
UNITÁRIO  
(Anual) por 
solução/ 

serviços 

 
VALOR 

UNITÁRIO (60 
meses) por 

solução/ 
serviços 

 
VALOR 

subscrições 
12 meses 

 
VALOR 

GLOBAL  
(por 60 
meses) 

 1 

 

2 

Solução de Se-
gurança de End-
Point (desktops), 
com XDR e 
Sandbox, com 
manutenção, ga-
rantia (update e 
upgrade) por 60 
meses, com pa-
gamento de 
subscrições a 
cada 12 meses. 

 

350 

 

R$ 39,40 

 

R$ 197,00 

 

R$ 13.790,00 

 
 
 

 
R$ 68.950,00 
 

1 

 
 
 
 

3 

Solução de Se-
gurança para 
Servidores (Li-
nux e Windows), 
com XDR e 
Sandbox, com 
manutenção, ga-
rantia (update e 
upgrade) por 60 
meses, com pa-
gamento de 
subscrições a 
cada 12 meses. 

 
 
 

120 

 
 
 

R$ 46,00 
R$ 230,00 

 
 
 

R$ 5.520,00 

 
 
 

R$ 27.600,00 
 

Valor total do contrato para 60 meses R$ 96.550,00 

 

2. Os  preços  a  serem pagos  à CONTRATADA pelas  licenças  serão  fixos  e  
irreajustáveis  pelo  período  de  12  (doze)  meses iniciais.  Após  esse  período,  o  reajuste  será 
feito  de  ofício,  podendo  ocorrer  negociação  entre  as  partes,  momento  no  qual,  será 
apreciada a possibilidade da aplicação  do  índice IPCA-IBGE, no  período  entre o  mês básico  
da apresentação  da proposta e o  mês anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período 
de 12 meses, de acordo com a seguinte fórmula: 
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PR = IMR x PA/IMM 

Onde: 

PR = Preço reajustado 

IMR = Índice do IPCA-IBGE do mês anterior ao reajuste 

IMM = Índice do IPCA-IBGE do mês de apresentação da proposta 

PA = Preço anteriormente praticado 

3. A administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a CONTRATADA 
apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos ocorrida no período 
do reajuste proposto. 

CLÁUSULA SEXTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

1. O pagamento do objeto do presente contrato será efetuado após o recebimento 
definitivo dos produtos/serviços nos termos estabelecidos no Capítulo 12 do Termo de 
Referência - Anexo I do Edital de Licitação TSE nº 84/2021, até o 10º (décimo) dia útil a partir 
da atestação da nota fiscal/fatura pelo servidor responsável, com a emissão de ordem 
bancária para o crédito em conta-corrente da CONTRATADA, observada a ordem cronológica 
estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93. 

1.1. Para os itens 2 e 3 o pagamento ocorrerá anualmente, sendo o mesmo 
procedimento para as subscrições e para as suas renovações anuais. 

1.1.1. A CONTRATADA deverá entregar o faturamento com toda 
documentação exigida para liquidação e pagamento no ato da entrega do 
objeto e quando das renovações anuais das subscrições. 

1.2. O atesto do objeto contratado se dará pelo fiscal, designado pela autoridade 
competente, por meio da emissão de Nota Técnica de Atesto - NTA. O fiscal terá o 
prazo de até 2 (dois) dias úteis para emitir a NTA e remeter o processo a CEOFI, 
contados do recebimento do documento fiscal, acompanhado do Termo de 
Recebimento Definitivo  -  TRD e dos demais documentos exigidos para liquidação 
e pagamento da despesa. 

2. Na fase de liquidação e pagamento da despesa deverá ser verificada pela área 
competente a regularidade fiscal da CONTRATADA perante a Seguridade Social, Fazenda 
Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
fornecida pela Receita Federal do Brasil), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
e, ainda, perante a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT); 
admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei. 

3. O CNPJ constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta 
e na nota de empenho. 

4. Nos casos de pagamento efetuados após 30 (trinta) dias da emissão do Termo de   
Recebimento Definitivo ou da apresentação da nota fiscal, conforme o caso, desde que a 
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a 
taxa de compensação financeira devida pelo TRE, entre o 31º (trigésimo primeiro) dia e a 
data da emissão da ordem bancária, será a seguinte: 
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EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = encargos moratórios; 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = valor da parcela a ser paga; 

I = 0,0001644 ❴(índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado 

I = (6/100)/365)❵. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

A despesa decorrente do fornecimento/prestação dos serviços objeto do presente 
contrato correrá à conta dos créditos orçamentários consignados no Orçamento da União à  
Justiça Eleitoral, para o Exercício de 2022, Natureza de Despesa 33904006 - Locação de 
Software, PTRES 203865, compromissados pela Nota de Empenho Estimativa nº 380/2022. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, caso a CONTRATADA descumpra 
total ou parcialmente o objeto contratado, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará 
sujeita às seguintes penalidades: 

1.1. advertência; 

1.2. multa; 

1.3. impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

2. Será aplicada a penalidade descrita no subitem 1.3, à CONTRATADA que: 

2.1. apresentar documentação falsa; 

2.2. causar o atraso na execução do objeto do contrato; 

2.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

2.3.1. para efeito de aplicação do disposto no subitem 2.3 desta Cláusula, 
será considerada falha na execução do contrato os casos de inexecução total, 
e os de inexecução parcial que resultem na rescisão contratual; 

2.4. comportar-se de modo inidôneo; 

2.5. declarar informações falsas; ou 

2.6. cometer fraude fiscal. 
 

3. Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, as sanções previstas nos 
subitens 1.1 e 1.3, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as multas 
convencionais e de mora, podendo estas serem descontadas dos pagamentos a serem 
efetuados, após o  encerramento  do  procedimento  de  apuração  de  penalidades, e  quando  
cabível, sem prejuízo  do  ressarcimento dos danos causados à Administração e das demais 
cominações legais. 
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3.1. Para  efeito  de  aplicação  das  penas  de  advertência  e  multa, às  infrações  
são  atribuídos graus, conforme as tabelas seguintes: 

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA 

GRAU PERCENTUAL 

1 Advertência 

2 0,5% sobre o valor total da parcela não cumprida 

3 1% sobre o valor total da parcela não cumprida 

4 2% sobre o valor total da parcela não cumprida 

5 5% sobre o valor total da parcela não cumprida 

6 10% sobre o valor total do contrato 

 

TABELA DE INFRAÇÃO 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
INCIDÊNCIA 

LIMITE MÁXIMO DE 
APLICAÇÃO DE MORA 

 
GRAU 

ULTRAPASSADO O LIMITE 
MÁXIMO DE APLICAÇÃO 

 
1 

Deixar de cumprir quaisquer das 
obrigações previstas no Edital de 
Licitação TSE nº 84/2021 e seus 

anexos e não elencadas nesta ta-
bela de multas. 

 

Por ocorrência 1 (uma) ocorrência 
por obrigação 

 

1 

 

Vide item 2 desta Tabela. 

 
2 

 
Reincidir no descumprimento da 

mesma obrigação punida com ad-
vertência. 

 
Por ocorrência 

 
3 (três) ocorrências 

 
2 

Será configurada a inex-
ecução parcial do contrato 
com aplicação de multa de 

5% do valor total da 
parcela não cumprida 

 
 

3 

 
 

Deixar de cumprir o prazo para 
entrega do objeto. 

 
 

Por dia corrido 

 
 

10 (dez) dias cor-
ridos 

 
 

3 

Será configurada a inex-
ecução total do contrato 

com aplicação de multa de 
10% do valor da parcela 
não cumprida no caso da 
não entrega total do ob-

jeto; ou Inexecução parcial 
do contrato com aplicação 
de multa de 15% do valor 
da parcela não cumprida 

no caso de entrega 
parcelada já aceita pelo 

contratante. 

 
4 

Deixar de cumprir o prazo para   
substituição do objeto/correção 

dos serviços recusados durante o 
recebimento. 

 
Por dia corrido 

 
10 (dez) dias cor-

ridos 

 
4 

Será configurada a inex-
ecução parcial do contrato 
com aplicação de multa de 

15% do valor da parcela 
não cumprida. 

 
5 

Deixar de cumprir os prazos para    
o primeiro atendimento dos 

chamados durante a vigência da 
garantia técnica. 

 
Por hora 

 
6 (seis) horas 

 
2 

Será configurada a inex-
ecução parcial do contrato 
com aplicação de multa de 

5% do valor da parcela 
não cumprida. 
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6 

Deixar de cumprir os prazos para 
a implementação da solução téc-
nica definitiva ou solução de con-
torno durante a vigência da gar-

antia técnica. 

 
Por hora 

 
6 (seis) horas 

 
4 

Será configurada a inex-
ecução parcial do contrato 
com aplicação de multa de 

15% do valor da parcela 
não cumprida. 

 
7 

 
Suspender ou interromper, salvo 
motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais. 

 
Por hora 

 
6 (seis) horas 

 
5 

Será configurada a inex-
ecução parcial do contrato 
com aplicação de multa de 

20% do valor da parcela 
não cumprida. 

 
8 

 
Manter empregado sem qualifi-
cação para executar os serviços 

contratados. 

 
Por ocorrência 

 
2 (duas) ocorrências 

 
5 

Será configurada a inex-
ecução parcial do contrato 

com aplicação de multa 
20% do valor da parcela 

não cumprida. 

 
9 

 
Permitir situação que cause ou 
crie perigo de dano físico ou 

lesão corporal. 

 
Por ocorrência 

 
1 (uma) ocorrência 

 
6 

Será configurada a inex-
ecução total do contrato 
com aplicação de multa 

de 10% sobre o valor total 
do contrato. 

 
10 

 
Permitir situação que cause con-

sequências letais. 

 
Por ocorrência 

 
1 (uma) ocorrência 

 
6 

Será configurada a inex-
ecução total do contrato 

com aplicação de multa de 
10% sobre o valor total do 

contrato. 

 
11 

Deixar de atingir o percentual de 
70% de aprovação da transferên-

cia de conhecimento. 

 
Por ocorrência 

2 (duas) ocorrências  
5 

Será configurada a inex-
ecução parcial do contrato 

com aplicação de multa 
20% do valor total da 
parcela não cumprida. 

 

4. Ultrapassado o limite máximo de aplicação de mora previsto na tabela de 
infração, a Administração poderá optar uma das seguintes hipóteses: 

4.1. Rescindir o contrato com aplicação das sanções previstas na coluna 
“ultrapassado o limite máximo de aplicação” da tabela de infração, sem prejuízo 
das demais consequências previstas em lei e neste contrato. 

4.2. Presente o interesse público, aceitar o objeto mediante justificativa, com 
aplicação apenas da multa de mora. 

4.3. Entregue apenas parte do objeto, não aceitar o restante e rescindir o contrato, 
com aplicação das sanções previstas na coluna “ultrapassado o limite máximo de 
aplicação”, sem prejuízo das demais consequências previstas em lei e neste 
contrato. 

4.3.1. A  aceitação  de  parte  do  objeto  só será  possível mediante  
demonstração nos  autos de que sua recusa causará prejuízo à Administração. 

4.4. A multa de mora não será cumulada com a multa proveniente de uma 
inexecução total ou parcial. As multas de mora que já tiverem sido quitadas terão 
seu valor abatido do montante apurado da multa por inexecução total ou parcial, 
considerando-se para esse fim cada lote como um contrato em apartado. 

5. Na apuração das penalidades previstas nesta Cláusula, a autoridade competente 
poderá considerar, além das previsões legais, contratuais e dos Princípios da Administração 
Pública, as seguintes circunstâncias: 

5.1. a natureza e a gravidade da infração contratual; 
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5.2. o dano que o cometimento da infração ocasionar à Administração; 

5.3. a vantagem auferida em virtude da infração; 

5.4. as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; 

5.5. os antecedentes da CONTRATADA. 

6. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos 
casos e condições especificados no §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, em caráter 
excepcional, sem efeito suspensivo, devendo a solicitação ser encaminhada por escrito  
com  antecedência  mínima  de  3  (três)  dias  úteis  do  seu  vencimento,  anexando-se  
documento  comprobatório  do  alegado pela CONTRATADA, ficando a aceitação da 
justificativa a critério do CONTRATANTE. 

6.1. O prazo mínimo de antecedência acima pode ser reduzido para as situações  
imprevisíveis que impeçam o cumprimento da obrigação no prazo ajustado. 

7. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação  para o  pagamento, a importância será  
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o  art. 86 da Lei nº 8.666/93, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

8. O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à CONTRATADA. 

9. O período de atraso será contado em dias corridos, salvo disposição em contrário. 

10. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhe, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 

11. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Dos atos administrativos concernentes ao presente contrato cabe recurso nos 
termos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO 

O CONTRATANTE  poderá rescindir  o  presente  contrato,  sem  prejuízo  das  
penalidades  contratuais  ou  legais,  no  caso  de sua inexecução total ou parcial ou nos demais 
previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/1993 e, ainda, pelo descumprimento das condições de 
habilitação e qualificação legalmente exigidas, assim como das condições constantes deste 
instrumento e da proposta. 

CLÁUSULA ONZE – DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 
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CLÁUSULA DOZE – DA VIGÊNCIA E DA DURAÇÃO 

O presente contrato terá vigência a partir da data de publicação do extrato do 
contrato no Diário Oficial da União e duração de até 60 (sessenta) meses. 

CLÁUSULA TREZE – DO FORO 

O foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/AL é o competente para 
solucionar qualquer questão relativa ao presente contrato. 

CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICIDADE 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, conforme 
o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, correndo as despesas por conta 
do CONTRATANTE. 

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento 
em duas vias de igual teor e forma para todos os fins de direito. 

 

Maceió, 18 de agosto de 2022. 

 

Pelo contratante: 

 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente do TRE-AL 

 

Pela contratada: 

 

Fabrício Bombarda Guedes 

Representante da empresa 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho SLC (1127831).
Em paralelo, à SCON para os devidos registros

contábeis.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 18/08/2022, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1127927 e o código CRC AD1B25EF.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2022.
À COMAP,
Para fins de check-list.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 18/08/2022, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1127934 e o código CRC B6117F68.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 380/2022 - RO 1084 (ANULAÇÃO PARCIAL).

Observação:

Ajuste na NE 380/2022 para adequação do valor, conforme
evento 1096715 - despacho SLC 1127831.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 18/08/2022, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1128089 e o código CRC 1E541C6F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1128089),

registro minha assinatura no empenho 2022NE380, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 18/08/2022, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1128158 e o código CRC 48C1AFE9.

0004111-54.2022.6.02.8000 1128158v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  18/08/2022 16:53
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 380

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 203865 0100000000 339040 70290 SIN LOCSOF

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

23/06/2022 Ordinário 0004111-54.2022.6.02 - 96.550,00

09.650.283/0001-91 DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD

22CT0027. Subscrições de solução de antivírus com EDR para estações e servidores, serviço de instalação e
transferência de conhecimento. SEI 0004111-54.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

SCN QUADRA 02 BLOCO D E 812 ASA NORTE

CEP

70712-903

Município

BRASILIA DF

UF Telefone

61-3344-2055

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2005
Versão Data/Hora

18/08/2022 16:53:42
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  18/08/2022 16:53
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 96.550,00

Total da Lista

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

001 68.950,00Despesa com contratação de Solução de Segurança de EndPoint
(desktops), com XDR e Sandbox, com manutenção, garantia (update e
upgrade) por 60 meses, com pagamento de subscrições a cada 12
meses. Lote 01, item 02, ARP-TSE nº 01/2022 (1061531). Contrato nº
27/2022. Decisão nº 2455 (1079765). SEI 0004111-54.2022.6.02.8000.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

23/06/2022 Inclusão 350,00000 197,0000 68.950,00

Seq. Descrição Valor do Item

002 27.600,00Despesa com contratação de Solução de Segurança para Servidores
(Linux e Windows), com XDR e Sandbox, com manutenção, garantia
(update e upgrade) por 60 meses, com pagamento de subscrições a
cada 12 meses. Lote 01, item 03, ARP-TSE nº 01/2022 (1061531).
Contrato nº 27/2022. Decisão nº 2455 (1079765). SEI 0004111-
54.2022.6.02.8000.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

23/06/2022 Inclusão 120,00000 230,0000 27.600,00

Seq. Descrição Valor do Item

Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC

003 0,00Despesa com a contratação de Serviços de instalação, configuração,
implantação da solução + repasse de conhecimento hands-on (parcela
única). Lote 01, item 04, ARP-TSE nº 01/2022 (1061531). Contrato nº
27/2022. Decisão nº 2455 (1079765). SEI 0004111-54.2022.6.02.8000.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

23/06/2022 Inclusão 1,00000 3.000,0000 3.000,00

18/08/2022 Anulação 1,00000 3.000,0000 3.000,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

18/08/2022 16:53:42

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

18/08/2022 15:24:06

Assinaturas

2  de      2005
Versão Data/Hora

18/08/2022 16:53:42
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2022.
À SLC (c/c COFIN),
 
Prezados(as),
 
Remeto os autos para assinatura do contrato

27/2022 (1127925) e  posterior devolução a esta unidade para
os devidos registros contábeis.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAGDA VIEIRA LINS, Analista Judiciário,
em 18/08/2022, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1128404 e o código CRC 7DFE0D71.

0004111-54.2022.6.02.8000 1128404v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2022.
Emitida a nota de empenho, devolvo os autos à

SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/08/2022, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1128419 e o código CRC 08CF8071.

0004111-54.2022.6.02.8000 1128419v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2022.
À COFIN, 

Para ajuste na Nota de Empenho nº 380/2022, tendo vista que nela consta o valor total
do contrato para 60 meses, apesar da previsão do pagamento ser anual, conforme
consta do contrato (evento SEI 1127925, conforme Despacho COFIN 1093672,
Despacho SAD 1126231, Despacho SLC 1126783 e Parecer  1155 (SEI 1127388) .

Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 18/08/2022, às 18:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1128569 e o código CRC 7F8A5ED3.

0004111-54.2022.6.02.8000 1128569v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2022.
À SGO,
Para os ajustes do despacho SLC (1128569).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/08/2022, às 08:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1128684 e o código CRC 10D687F0.

0004111-54.2022.6.02.8000 1128684v1

Despacho COFIN 1128684         SEI 0004111-54.2022.6.02.8000 / pg. 186



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 380/2022 - RO 1099.

Observação:

Ajuste na NE 380/2022 para adequação do valor, conforme
despacho SLC 1128569.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 19/08/2022, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1129130 e o código CRC 897E3D33.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1129130),

registro minha assinatura no empenho 2022NE380, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 20/08/2022, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1129788 e o código CRC C6F64794.

0004111-54.2022.6.02.8000 1129788v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 09.650.283/0001-91 DUNS®: 899492709
Razão Social: DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia: DFTI TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/12/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 22/01/2023
FGTS 30/08/2022
Trabalhista Validade: 06/02/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/09/2022
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 20/08/2022 16:36 de
CPF: 126.868.468-60      Nome: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Declaração SICAF. Atualizada (1129807)         SEI 0004111-54.2022.6.02.8000 / pg. 189
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0004111-54.2022.6.02.8000

Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

  SIM  1079765 
 1127925

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
  SIM  1129807

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 20/08/2022, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1129808 e o código CRC 59E24839.

0004111-54.2022.6.02.8000 1129808v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1129808, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 20/08/2022, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1129811 e o código CRC 3EB21663.

0004111-54.2022.6.02.8000 1129811v1
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E-mail - 1130400

Data de Envio: 
  22/08/2022 12:38:01

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    fabricio@dfti.com.br

Assunto: 
  contrato nº 27/2022 para assinatura

Mensagem: 
  Prezado Fabrício,
Representante da empresa DFTI - Comércio e serviços de informática LTDA.

Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se do
Contrato nº 27/2022 (Processo SEI n.º 0004111-54.2022.6.02.8000), para imprimi-lo em 02 (duas) vias,
assinar em cada uma delas e devolver as vias para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP,
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Caso possuam TOKEN, assinar o documento preferencialmente de forma eletrônica e devolver para o e-
mail: slc@tre-al.jus.br.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Ingrid Pereira de Lima Araujo
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

Anexos:
    Contrato_1127925_27___Contratacao_de_servico_de_subscrico_amp__771_es_de_soluca_amp__771_o_de_antiv_amp__305_rius_com_EDR____TSE___PA_0004111_54.2022___novo_valor.pdf
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E-mail - 1130626

Data de Envio: 
  22/08/2022 14:33:32

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    administrativo@dfti.com.br

Assunto: 
  Contrato nº 27/2022 - TRE/AL e DFTI - para assinatura. 

Mensagem: 
  
Prezados, 

Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se do
Contrato nº 27/2022 (Processo SEI n.º 0004111-54.2022.6.02.8000), para imprimi-lo em 02 (duas) vias,
assinar em cada uma delas e devolver as vias para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP,
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Caso possuam TOKEN, assinar o documento preferencialmente de forma eletrônica e devolver para o e-
mail: slc@tre-al.jus.br.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Isabelly Silva Alves
Estagiária da Seção de Licitações e Contratos do TRE-AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

Anexos:
    Contrato_1127925_27___Contratacao_de_servico_de_subscrico_amp__771_es_de_soluca_amp__771_o_de_antiv_amp__305_rius_com_EDR____TSE___PA_0004111_54.2022___novo_valor.pdf
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  22/08/2022 14:36
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 380

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 203865 0100000000 339040 70290 SIN LOCSOF

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

23/06/2022 Ordinário 0004111-54.2022.6.02 - 19.310,00

09.650.283/0001-91 DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD

22CT0027. Subscrições de solução de antivírus com EDR para estações e servidores, serviço de instalação e
transferência de conhecimento. SEI 0004111-54.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

SCN QUADRA 02 BLOCO D E 812 ASA NORTE

CEP

70712-903

Município

BRASILIA DF

UF Telefone

61-3344-2055

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      3008
Versão Data/Hora

22/08/2022 14:36:12
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  22/08/2022 14:36
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 19.310,00

Total da Lista

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

001 13.790,00Despesa com contratação de Solução de Segurança de EndPoint
(desktops), com XDR e Sandbox, com manutenção, garantia (update e
upgrade) por 60 meses, com pagamento de subscrições a cada 12
meses. Lote 01, item 02, ARP-TSE nº 01/2022 (1061531). Contrato nº
27/2022. Decisão nº 2455 (1079765). SEI 0004111-54.2022.6.02.8000.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

23/06/2022 Inclusão 350,00000 197,0000 68.950,00

19/08/2022 Anulação 1,00000 55.160,0000 55.160,00

Seq. Descrição Valor do Item

002 5.520,00Despesa com contratação de Solução de Segurança para Servidores
(Linux e Windows), com XDR e Sandbox, com manutenção, garantia
(update e upgrade) por 60 meses, com pagamento de subscrições a
cada 12 meses. Lote 01, item 03, ARP-TSE nº 01/2022 (1061531).
Contrato nº 27/2022. Decisão nº 2455 (1079765). SEI 0004111-
54.2022.6.02.8000.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

23/06/2022 Inclusão 120,00000 230,0000 27.600,00

19/08/2022 Anulação 1,00000 22.080,0000 22.080,00

Seq. Descrição Valor do Item

Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC

003 0,00Despesa com a contratação de Serviços de instalação, configuração,
implantação da solução + repasse de conhecimento hands-on (parcela
única). Lote 01, item 04, ARP-TSE nº 01/2022 (1061531). Contrato nº
27/2022. Decisão nº 2455 (1079765). SEI 0004111-54.2022.6.02.8000.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

23/06/2022 Inclusão 1,00000 3.000,0000 3.000,00

18/08/2022 Anulação 1,00000 3.000,0000 3.000,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

22/08/2022 14:36:12

Assinaturas

2  de      3008
Versão Data/Hora

22/08/2022 14:36:12
Operação
Alteração

Nota de Empenho 380/2022 (1130704)         SEI 0004111-54.2022.6.02.8000 / pg. 195



Data e hora da consulta:
Usuário:

  22/08/2022 14:36
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

19/08/2022 19:32:52

Assinaturas

3  de      3008
Versão Data/Hora

22/08/2022 14:36:12
Operação
Alteração
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CONTRATO Nº 27/2022 
Processo nº 0004111-54.2022.6.02.8000 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, ATRAVÉS 
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS E DFTI 
– COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. 
 

               Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado à Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa 
DFTI – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.650.283/0001-
91, situada à SCN Quadra 02, Bloco D, Torre A, nº 810 - Liberty Mall – Brasílíia/DF, CEP: 70.712-903, 
fone: (61) 3030-1000 / (61) 99291-7070, e-mail: fabricio@dfti.com.br,  neste ato representada por 
Fabrício Bombarda Guedes, portador da Carteira de Identidade nº 1.563.949 SSP/DF, inscrito no 
CPF nº 819.649.861-68, doravante designada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 
CONTRATO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, sob a regência das Leis nº 8.666/1993 e 
nº 10.520/2002, de acordo com os Procedimentos Administrativos nº 2021.00.000003531-9 do 
Tribunal Superior Eleitoral – TSE e nº 0004111-54.2022.6.02.8000 do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, com o Edital do Pregão Eletrônico nº 84/2021 do TSE e mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

O  presente contrato  tem por  objeto  a  contratação  de  subscrições  de  solução  de  
antivírus  com EDR  para  estações e servidores, serviço de instalação  e  transferência de  
conhecimento,  com  pagamento  anual,  pelo  período  de  60  meses, conforme especificações, 
exigências e prazos constantes do Anexo I do Edital da Licitação, modalidade pregão, na forma 
eletrônica, e proposta da CONTRATADA, que passam a fazer parte deste instrumento, 
independentemente de transcrição, no que não conflitar com as disposições do edital e deste 
instrumento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 
 

A execução do objeto do presente contrato, na forma descrita em sua Cláusula 
Primeira, será realizada por meio do estabelecimento da CONTRATADA, inscrito no CNPJ nº 
09.650.283/0001-91, de acordo com o Edital da Licitação, seu Anexo I e proposta vencedora. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE: 

1. Prestará as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA. 

2. Acompanhará, fiscalizará e atestará a execução contratual, bem como indicará as 
ocorrências verificadas. 
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3. Designará servidor ou comissão de servidores para fiscalizar a execução do objeto 
contratual. 

3.1. A fiscalização que será realizada pelo CONTRATANTE não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios  redibitórios,  
e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em  corresponsabilidade  da  Administração,  
em  conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

4. Permitirá que os funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente 
identificados, tenham acesso aos locais de execução do objeto. 

5. Recusará qualquer produto/serviço entregue em desacordo com as especificações 
constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação ou com defeito. 

5.1 Ao Tribunal Regional Eleitoral fica reservado o direito de recusar de pronto a 
solução que flagrantemente não esteja em conformidade com a especificação do 
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

6. Receber a CONTRATADA para reunião inaugural, conforme prazo definido no item 
10.1 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação (Cronograma de Execução). 

7. Realizará o recebimento dos produtos/serviços conforme detalhado no Capítulo 
11 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

8. Efetuará o pagamento à CONTRATADA segundo as condições estabelecidas na 
Cláusula Sexta deste contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

1. Executar, com observação dos prazos e exigências, todas as obrigações e 
especificações técnicas constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

1.1. A CONTRATADA deverá cumprir os eventos descritos no Cronograma de 
Execução constante da tabela prevista no item 10.1 do Termo de Referência - 
Anexo I do Edital da Licitação, respeitando os prazos máximos estabelecidos, os 
quais poderão ser antecipados sempre que as circunstâncias assim o permitam. 

2. Assinar o termo de confidencialidade disponível no Anexo I-V do Termo de Referência 
- Anexo I do Edital da Licitação. 

3. Entregar  as  subscrições  no  prazo máximo  de  30  (trinta)  dias  corridos, contados  
do  início  da  vigência  do  contrato. As licenças deverão ser entregues em formato digital, 
para o e-mail coinf@tre-al.jus.br, ou para download em site do fabricante do produto. 

3.1. As licenças deverão possuir data de validade a partir do recebimento 
definitivo efetuado pelo CONTRATANTE. 

3.1.1. A  validade  usual  de  mercado  deve  ser  comprovada,  sendo  de,  no  
mínimo,  72  (setenta  e  dois)  meses, contados da data de fabricação, não 
podendo ter transcorrido mais de 30 (trinta) dias do prazo de validade no 
momento da entrega. 

3.2. O endereço da sede do TRE fica situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - 
Farol, CEP: 57051-090. 
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3.3. Caso a solução necessite de banco de dados específico e proprietário para 
funcionamento da solução, as licenças deste deverão ser fornecidas pela 
CONTRATADA junto com a solução ofertada sem ônus para o CONTRATANTE, além 
daquele já cotado em sua proposta. 

3.4. As licenças de sistema operacional e do ambiente de virtualização, bem como 
o equipamento para execução da solução serão fornecidos pelo CONTRATANTE. 

3.5. A CONTRATADA será responsável por qualquer ônus decorrente de marcas, registros 
e patentes relativos ao fornecimento. 

4. Instalar, configurar e ativar as subscrições conforme especificações e prazos 
estabelecidos no Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

5. Providenciar a renovação das subscrições nos 30 (trinta) dias que antecederem o 
vencimento das mesmas, com validade a partir do vencimento das subscrições ativas. 

5.1. As subscrições renovadas devem ser entregues e ativadas, no máximo, até o 
vencimento das subscrições em uso de modo a não haver interrupção nos serviços. 

5.2. Cabe a CONTRATADA ativar as subscrições na ferramenta instalada. 

6. Prestar  o  serviço  de  suporte  técnico  durante  todo  o  período  de  validade  das  
subscrições  e  conforme  as  condições  e exigências estabelecidas no Capítulo 8 do Termo 
de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

6.1. O suporte técnico deve ser prestado durante todo o período de validade das 
subscrições. 

6.2. Os serviços de suporte pertinentes aos itens 2 e 3 deverão ser realizados por 
técnicos do fabricante ou por técnicos da CONTRATADA, certificados na solução. 

6.3. Observar  os  prazos  de  resposta  para  problemas  ocorridos  durante  o  
período  de  suporte. Tais  prazos  estão previstos na tabela contida no item 9.5 do 
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação e são contados do 
recebimento da notificação de abertura do chamado. 

7. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes do fornecimento dos produtos e 
da execução dos serviços objeto do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

8. Manter, durante toda a vigência do contrato, os dados atualizados do preposto, 
na forma do Anexo I-IV do Edital da Licitação. 

8.1. Toda a comunicação referente à  execução do objeto será realizada por meio 
do e-mail  informado  pela CONTRATADA no momento da assinatura do contrato ou 
por outro meio desde que previamente acordado entre as partes. 

8.2. A comunicação será considerada recebida após a confirmação de entrega 
automática encaminhada por e-mail (Outlook), independentemente de 
confirmação de recebimento por parte da CONTRATADA, ficando sob sua 
responsabilidade a verificação da caixa de e-mail. 

8.3. A comunicação só será realizada de forma diversa quando a legislação 
exigir ou quando a CONTRATADA demonstrar ao fiscal os motivos que justifiquem 
a utilização de outra forma. 

9. Refazer ou corrigir os serviços não aprovados pela fiscalização e cumprir as 
obrigações pendentes em até 5 (cinco) dias corridos, contados da notificação do 
CONTRATANTE. 
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10. Acatar as recomendações efetuadas pelo fiscal do contrato. 

11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do objeto do Termo de Referência - 
Anexo I do Edital da Licitação. 

12. Fornecer à fiscalização do contrato relação nominal, com os respectivos números 
de documento de identidade de todo o pessoal envolvido diretamente na execução dos 
serviços, em até 3 (três) dias úteis após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial 
da União, bem como informar durante toda a vigência qualquer alteração que venha a 
ocorrer na referida relação. 

13. Fazer  com  que  seus  empregados  se  submetam  aos  regulamentos  de  
segurança  e  disciplina  durante  o  período  de permanência nas dependências do 
CONTRATANTE, não sendo permitido o acesso dos funcionários que estejam utilizando trajes 
sumários (shorts, chinelos de dedo, camisetas regatas ou sem camisa). 

14. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, em um prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas quando verificar condições inadequadas de execução do objeto ou a iminência de fatos 
que possam prejudicar a sua execução e prestar os esclarecimentos que forem solicitados 
pelos fiscais. 

15. Manter o caráter confidencial dos dados e informações obtidos por qualquer meio 
ou prestados pelo CONTRATANTE, não os divulgando, copiando, fornecendo ou mencionando 
a terceiros e nem a quaisquer pessoas ligadas direta ou indiretamente à CONTRATADA, 
durante e após a vigência do contrato, inclusive em relação aos dados de infraestrutura, 
arquitetura, organização e/ou qualquer outra informação relativa ao ambiente tecnológico 
ou procedimentos técnicos do TRE. 

16. Manter, durante a execução do contrato as condições de habilitação exigidas na 
licitação. 

16.1. Verificadas irregularidades nas condições que ensejaram sua habilitação 
quanto à regularidade fiscal, a CONTRATADA terá o prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados da notificação da fiscalização, para regularizar a situação, sob 
pena de aplicação das penalidades cabíveis, sem prejuízo da rescisão do contrato 
a critério da Administração. 

17. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta 
contratação. 

17.1. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos suportados 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao contratante, nem poderá 
onerar o objeto deste contrato. 

18. Observar durante a execução do contrato os critérios de sustentabilidade 
previstos no item 19.3 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

19. Manter, durante toda a vigência da contratação, o constante do item 8 do 
Capítulo VI do Edital da Licitação, caso o critério tenha sido utilizado como desempate na 
licitação. 

20. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a parcela de maior relevância 
do objeto deste contrato. Todavia, fica permitida a subcontratação do próprio fabricante 
para execução dos serviços de suporte técnico. 
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20.1. A subcontratação só será autorizada pelo CONTRATANTE após a 
comprovação da capacidade técnica da empresa para executar os serviços 
pretendidos e de sua regularidade fiscal. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO CONTRATUAL E DO REAJUSTE 

1. O preço a ser pago à CONTRATADA pelo fornecimento/prestação dos serviços 
objeto deste contrato, são os constantes em sua proposta, atualizada com o último preço 
ofertado e aceito no pregão, sendo de R$ 96.550,00 (noventa e seis mil, quinhentos e 
cinquenta reais) o valor total deste contrato. 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD. VALOR 
UNITÁRIO  
(Anual) por 
solução/ 

serviços 

 
VALOR 

UNITÁRIO (60 
meses) por 

solução/ 
serviços 

 
VALOR 

subscrições 
12 meses 

 
VALOR 

GLOBAL  
(por 60 
meses) 

 1 

 

2 

Solução de Se-
gurança de End-
Point (desktops), 
com XDR e 
Sandbox, com 
manutenção, ga-
rantia (update e 
upgrade) por 60 
meses, com pa-
gamento de 
subscrições a 
cada 12 meses. 

 

350 

 

R$ 39,40 

 

R$ 197,00 

 

R$ 13.790,00 

 
 
 

 
R$ 68.950,00 
 

1 

 
 
 
 

3 

Solução de Se-
gurança para 
Servidores (Li-
nux e Windows), 
com XDR e 
Sandbox, com 
manutenção, ga-
rantia (update e 
upgrade) por 60 
meses, com pa-
gamento de 
subscrições a 
cada 12 meses. 

 
 
 

120 

 
 
 

R$ 46,00 
R$ 230,00 

 
 
 

R$ 5.520,00 

 
 
 

R$ 27.600,00 
 

Valor total do contrato para 60 meses R$ 96.550,00 

 

2. Os  preços  a  serem pagos  à CONTRATADA pelas  licenças  serão  fixos  e  
irreajustáveis  pelo  período  de  12  (doze)  meses iniciais.  Após  esse  período,  o  reajuste  será 
feito  de  ofício,  podendo  ocorrer  negociação  entre  as  partes,  momento  no  qual,  será 
apreciada a possibilidade da aplicação  do  índice IPCA-IBGE, no  período  entre o  mês básico  
da apresentação  da proposta e o  mês anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período 
de 12 meses, de acordo com a seguinte fórmula: 
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PR = IMR x PA/IMM 

Onde: 

PR = Preço reajustado 

IMR = Índice do IPCA-IBGE do mês anterior ao reajuste 

IMM = Índice do IPCA-IBGE do mês de apresentação da proposta 

PA = Preço anteriormente praticado 

3. A administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a CONTRATADA 
apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos ocorrida no período 
do reajuste proposto. 

CLÁUSULA SEXTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

1. O pagamento do objeto do presente contrato será efetuado após o recebimento 
definitivo dos produtos/serviços nos termos estabelecidos no Capítulo 12 do Termo de 
Referência - Anexo I do Edital de Licitação TSE nº 84/2021, até o 10º (décimo) dia útil a partir 
da atestação da nota fiscal/fatura pelo servidor responsável, com a emissão de ordem 
bancária para o crédito em conta-corrente da CONTRATADA, observada a ordem cronológica 
estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93. 

1.1. Para os itens 2 e 3 o pagamento ocorrerá anualmente, sendo o mesmo 
procedimento para as subscrições e para as suas renovações anuais. 

1.1.1. A CONTRATADA deverá entregar o faturamento com toda 
documentação exigida para liquidação e pagamento no ato da entrega do 
objeto e quando das renovações anuais das subscrições. 

1.2. O atesto do objeto contratado se dará pelo fiscal, designado pela autoridade 
competente, por meio da emissão de Nota Técnica de Atesto - NTA. O fiscal terá o 
prazo de até 2 (dois) dias úteis para emitir a NTA e remeter o processo a CEOFI, 
contados do recebimento do documento fiscal, acompanhado do Termo de 
Recebimento Definitivo  -  TRD e dos demais documentos exigidos para liquidação 
e pagamento da despesa. 

2. Na fase de liquidação e pagamento da despesa deverá ser verificada pela área 
competente a regularidade fiscal da CONTRATADA perante a Seguridade Social, Fazenda 
Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
fornecida pela Receita Federal do Brasil), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
e, ainda, perante a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT); 
admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei. 

3. O CNPJ constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta 
e na nota de empenho. 

4. Nos casos de pagamento efetuados após 30 (trinta) dias da emissão do Termo de   
Recebimento Definitivo ou da apresentação da nota fiscal, conforme o caso, desde que a 
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a 
taxa de compensação financeira devida pelo TRE, entre o 31º (trigésimo primeiro) dia e a 
data da emissão da ordem bancária, será a seguinte: 

Contrato nº 27/2022 - assinado pela empresa. (1134136)         SEI 0004111-54.2022.6.02.8000 / pg. 203



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Contrato de nº 27/2022 
PA SEI 0004111-54.2022.6.02.8000 

                                                                                                                                                                                                                                                     7 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = encargos moratórios; 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = valor da parcela a ser paga; 

I = 0,0001644 ❴(índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado 

I = (6/100)/365)❵. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

A despesa decorrente do fornecimento/prestação dos serviços objeto do presente 
contrato correrá à conta dos créditos orçamentários consignados no Orçamento da União à  
Justiça Eleitoral, para o Exercício de 2022, Natureza de Despesa 33904006 - Locação de 
Software, PTRES 203865, compromissados pela Nota de Empenho Estimativa nº 380/2022. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, caso a CONTRATADA descumpra 
total ou parcialmente o objeto contratado, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará 
sujeita às seguintes penalidades: 

1.1. advertência; 

1.2. multa; 

1.3. impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

2. Será aplicada a penalidade descrita no subitem 1.3, à CONTRATADA que: 

2.1. apresentar documentação falsa; 

2.2. causar o atraso na execução do objeto do contrato; 

2.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

2.3.1. para efeito de aplicação do disposto no subitem 2.3 desta Cláusula, 
será considerada falha na execução do contrato os casos de inexecução total, 
e os de inexecução parcial que resultem na rescisão contratual; 

2.4. comportar-se de modo inidôneo; 

2.5. declarar informações falsas; ou 

2.6. cometer fraude fiscal. 
 

3. Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, as sanções previstas nos 
subitens 1.1 e 1.3, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as multas 
convencionais e de mora, podendo estas serem descontadas dos pagamentos a serem 
efetuados, após o  encerramento  do  procedimento  de  apuração  de  penalidades, e  quando  
cabível, sem prejuízo  do  ressarcimento dos danos causados à Administração e das demais 
cominações legais. 
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3.1. Para  efeito  de  aplicação  das  penas  de  advertência  e  multa, às  infrações  
são  atribuídos graus, conforme as tabelas seguintes: 

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA 

GRAU PERCENTUAL 

1 Advertência 

2 0,5% sobre o valor total da parcela não cumprida 

3 1% sobre o valor total da parcela não cumprida 

4 2% sobre o valor total da parcela não cumprida 

5 5% sobre o valor total da parcela não cumprida 

6 10% sobre o valor total do contrato 

 

TABELA DE INFRAÇÃO 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
INCIDÊNCIA 

LIMITE MÁXIMO DE 
APLICAÇÃO DE MORA 

 
GRAU 

ULTRAPASSADO O LIMITE 
MÁXIMO DE APLICAÇÃO 

 
1 

Deixar de cumprir quaisquer das 
obrigações previstas no Edital de 
Licitação TSE nº 84/2021 e seus 

anexos e não elencadas nesta ta-
bela de multas. 

 

Por ocorrência 1 (uma) ocorrência 
por obrigação 

 

1 

 

Vide item 2 desta Tabela. 

 
2 

 
Reincidir no descumprimento da 

mesma obrigação punida com ad-
vertência. 

 
Por ocorrência 

 
3 (três) ocorrências 

 
2 

Será configurada a inex-
ecução parcial do contrato 
com aplicação de multa de 

5% do valor total da 
parcela não cumprida 

 
 

3 

 
 

Deixar de cumprir o prazo para 
entrega do objeto. 

 
 

Por dia corrido 

 
 

10 (dez) dias cor-
ridos 

 
 

3 

Será configurada a inex-
ecução total do contrato 

com aplicação de multa de 
10% do valor da parcela 
não cumprida no caso da 
não entrega total do ob-

jeto; ou Inexecução parcial 
do contrato com aplicação 
de multa de 15% do valor 
da parcela não cumprida 

no caso de entrega 
parcelada já aceita pelo 

contratante. 

 
4 

Deixar de cumprir o prazo para   
substituição do objeto/correção 

dos serviços recusados durante o 
recebimento. 

 
Por dia corrido 

 
10 (dez) dias cor-

ridos 

 
4 

Será configurada a inex-
ecução parcial do contrato 
com aplicação de multa de 

15% do valor da parcela 
não cumprida. 

 
5 

Deixar de cumprir os prazos para    
o primeiro atendimento dos 

chamados durante a vigência da 
garantia técnica. 

 
Por hora 

 
6 (seis) horas 

 
2 

Será configurada a inex-
ecução parcial do contrato 
com aplicação de multa de 

5% do valor da parcela 
não cumprida. 

Contrato nº 27/2022 - assinado pela empresa. (1134136)         SEI 0004111-54.2022.6.02.8000 / pg. 205



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Contrato de nº 27/2022 
PA SEI 0004111-54.2022.6.02.8000 

                                                                                                                                                                                                                                                     9 

 
6 

Deixar de cumprir os prazos para 
a implementação da solução téc-
nica definitiva ou solução de con-
torno durante a vigência da gar-

antia técnica. 

 
Por hora 

 
6 (seis) horas 

 
4 

Será configurada a inex-
ecução parcial do contrato 
com aplicação de multa de 

15% do valor da parcela 
não cumprida. 

 
7 

 
Suspender ou interromper, salvo 
motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais. 

 
Por hora 

 
6 (seis) horas 

 
5 

Será configurada a inex-
ecução parcial do contrato 
com aplicação de multa de 

20% do valor da parcela 
não cumprida. 

 
8 

 
Manter empregado sem qualifi-
cação para executar os serviços 

contratados. 

 
Por ocorrência 

 
2 (duas) ocorrências 

 
5 

Será configurada a inex-
ecução parcial do contrato 

com aplicação de multa 
20% do valor da parcela 

não cumprida. 

 
9 

 
Permitir situação que cause ou 
crie perigo de dano físico ou 

lesão corporal. 

 
Por ocorrência 

 
1 (uma) ocorrência 

 
6 

Será configurada a inex-
ecução total do contrato 
com aplicação de multa 

de 10% sobre o valor total 
do contrato. 

 
10 

 
Permitir situação que cause con-

sequências letais. 

 
Por ocorrência 

 
1 (uma) ocorrência 

 
6 

Será configurada a inex-
ecução total do contrato 

com aplicação de multa de 
10% sobre o valor total do 

contrato. 

 
11 

Deixar de atingir o percentual de 
70% de aprovação da transferên-

cia de conhecimento. 

 
Por ocorrência 

2 (duas) ocorrências  
5 

Será configurada a inex-
ecução parcial do contrato 

com aplicação de multa 
20% do valor total da 
parcela não cumprida. 

 

4. Ultrapassado o limite máximo de aplicação de mora previsto na tabela de 
infração, a Administração poderá optar uma das seguintes hipóteses: 

4.1. Rescindir o contrato com aplicação das sanções previstas na coluna 
“ultrapassado o limite máximo de aplicação” da tabela de infração, sem prejuízo 
das demais consequências previstas em lei e neste contrato. 

4.2. Presente o interesse público, aceitar o objeto mediante justificativa, com 
aplicação apenas da multa de mora. 

4.3. Entregue apenas parte do objeto, não aceitar o restante e rescindir o contrato, 
com aplicação das sanções previstas na coluna “ultrapassado o limite máximo de 
aplicação”, sem prejuízo das demais consequências previstas em lei e neste 
contrato. 

4.3.1. A  aceitação  de  parte  do  objeto  só será  possível mediante  
demonstração nos  autos de que sua recusa causará prejuízo à Administração. 

4.4. A multa de mora não será cumulada com a multa proveniente de uma 
inexecução total ou parcial. As multas de mora que já tiverem sido quitadas terão 
seu valor abatido do montante apurado da multa por inexecução total ou parcial, 
considerando-se para esse fim cada lote como um contrato em apartado. 

5. Na apuração das penalidades previstas nesta Cláusula, a autoridade competente 
poderá considerar, além das previsões legais, contratuais e dos Princípios da Administração 
Pública, as seguintes circunstâncias: 

5.1. a natureza e a gravidade da infração contratual; 
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5.2. o dano que o cometimento da infração ocasionar à Administração; 

5.3. a vantagem auferida em virtude da infração; 

5.4. as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; 

5.5. os antecedentes da CONTRATADA. 

6. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos 
casos e condições especificados no §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, em caráter 
excepcional, sem efeito suspensivo, devendo a solicitação ser encaminhada por escrito  
com  antecedência  mínima  de  3  (três)  dias  úteis  do  seu  vencimento,  anexando-se  
documento  comprobatório  do  alegado pela CONTRATADA, ficando a aceitação da 
justificativa a critério do CONTRATANTE. 

6.1. O prazo mínimo de antecedência acima pode ser reduzido para as situações  
imprevisíveis que impeçam o cumprimento da obrigação no prazo ajustado. 

7. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação  para o  pagamento, a importância será  
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o  art. 86 da Lei nº 8.666/93, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

8. O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à CONTRATADA. 

9. O período de atraso será contado em dias corridos, salvo disposição em contrário. 

10. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhe, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 

11. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Dos atos administrativos concernentes ao presente contrato cabe recurso nos 
termos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO 

O CONTRATANTE  poderá rescindir  o  presente  contrato,  sem  prejuízo  das  
penalidades  contratuais  ou  legais,  no  caso  de sua inexecução total ou parcial ou nos demais 
previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/1993 e, ainda, pelo descumprimento das condições de 
habilitação e qualificação legalmente exigidas, assim como das condições constantes deste 
instrumento e da proposta. 

CLÁUSULA ONZE – DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 
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CLÁUSULA DOZE – DA VIGÊNCIA E DA DURAÇÃO 

O presente contrato terá vigência a partir da data de publicação do extrato do 
contrato no Diário Oficial da União e duração de até 60 (sessenta) meses. 

CLÁUSULA TREZE – DO FORO 

O foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/AL é o competente para 
solucionar qualquer questão relativa ao presente contrato. 

CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICIDADE 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, conforme 
o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, correndo as despesas por conta 
do CONTRATANTE. 

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento 
em duas vias de igual teor e forma para todos os fins de direito. 

 

Maceió, 18 de agosto de 2022. 

 

Pelo contratante: 

 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente do TRE-AL 

 

Pela contratada: 

 

Fabrício Bombarda Guedes 

Representante da empresa 
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E-mail - 1134144

Data de Envio: 
  25/08/2022 15:21:25

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    mariosouza@tre-al.jus.br
    presidencia@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Contrato nº 27/2022, para assinatura eletrônica do Presidente. 

Mensagem: 
  
Prezados Colegas,

Encaminho, para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL, o Contrato n.º 27/2022 (Processo SEI n.
0004111-54.2022.6.02.8000), após assinatura digital da empresa.

Atenciosamente,

Isabelly Silva Alves
Estagiária da SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

Anexos:
    Contrato_1134136_Contrato_27_2022___assinado_pela_empresa__ADESAO_TSE_.pdf
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TRIBUNAL	SUPERIOR	ELEITORAL

 

Ofıćio SAD nº 3922/2022

 

Brasıĺia, 8 de agosto de 2022.

A�  Senhora 
Andréa Cristina de Lima Belchior 
Secretária de Administração Substituta do Tribunal Regional Eleitoral de AlagoasAv. Aristeu
de Andrade, nº 377, Bairro Farol 
57051-090 – Maceió/AL

 

Assunto: Procedimento	Administrativo-SEI	nº	2022.00.000009403-5. O�ício	nº
25371/2022	–	TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD.

 

Senhora Secretária de Administração Substituta,

 

Em atenção ao Ofıćio nº 2537/2022–TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD, informo a Vossa
Senhoria que as licenças antivıŕus, objeto do Contrato-TSE nº 11/2022 (1954731), oriundo
da Ata de Registro de Preços-TSE nº 1/2022, são pagos conforme dispõe o item 12 do
Termo de Referência da contratação (1954737), ou seja, para os itens 1, 2 e 3, o pagamento
é anual, correspondente às subscrições por 12 meses, como se observa da Nota Técnica de
Liquidação de Despesa nº 420/2022 (1962322).

 

Atenciosamente,

 

ADAÍRES	AGUIAR	LIMA
SECRETÁRIA	DE	ADMINISTRAÇÃO

  Documento assinado eletronicamente em 08/08/2022,	às	21:16, horário o�icial de Brasıĺia,
conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em  
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2141948&crc=0DE5ACB1,
informando, caso não preenchido, o código veri�icador 2141948 e o código CRC
0DE5ACB1.

2022.00.000009403-5 Documento no 2141948 v8
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Secretaria de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira
Seção de Análise Técnica

 

Nota Técnica de Liquidação de Despesas nº 420/2022

Credor: DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA CNPJ: 09.650.283/0001-91

Objeto:
Contratação de subscrições de solução de antivı́rus com EDR para
estações e servidores, serviço de instalação e transfere ̂ncia de
conhecimento, com pagamento anual, pelo perı́odo de 60 meses.

CONTRATO: 11/2022 - (1954731)

Dados
Bancários: na
nota fiscal

BANCO: 001 - AGÊNCIA: 0452-9 - C/C: 111.652-5 TA e Apostilas
vigentes: Não há.

Fiscais - Memorando nº 12/2022:
Administrativo: Israel José Szerman;
substitutos: Ivanildo Ferreira Gomes e
Marcelo Carneiro Rodrigues
(1954740).

Pagamento: anual (itens 1 a 3) e parcela única
(itens 4 e 5) / Tipo NE emitida: global VIGÊNCIA: 2/2/2027 - no contrato

 
Nota Técnica de
Atesto Data do Atesto PRAZO

PAGAMENTO Prazo CEOFI Vencimento
Fatura STATUS

1954911 08/03/2022 10 18/03/2022 não se aplica OK

 

ITEM Nº SEI OBSERVAÇÕES REFERÊNCIA COMPETÊNCIA VALOR

Documento
Fiscal 2.157 1954801

faturamento de
acordo com valor
contratual

licenças de
SOFTWARE - Itens 1,
2 e 3

Março/2022  R$                                
1.502.945,40

 TOTAL LIQUIDADO
TOTAL
LIQUIDADO Cálculos SEAT - não há (previsão contratual de parcelas fixas)  R$                               

1.502.945,40
TRIBUTAÇÃO
Fundam. Legal:
1962222

CÓDIGO BASE CÁLCULO ALÍQUOTA VALOR

Tributos
Federais 6190  R$               

1.502.945,40 9,45%  R$                                 
(142.028,34)

ISS 1782  R$               
1.502.945,40 2,00%  R$                                   

(30.058,91)

INSS não se aplica  R$                              
-  0,00%  R$                                              

-  

DEDUÇÕES /
DEVOLUÇÕESOBSERVAÇÕES REFERÊNCIA COMPETÊNCIA VALOR

Sobrestar - - -  R$                                              
-  

 LÍQUIDO A PAGAR

LÍQUIDO A
PAGAR

Ordem
Pagmto

Usual Para a conta da
contratada

 R$                                              
1.330.858,15  R$                               

1.330.858,152021NP_____ Para a conta da
contratada

 R$                                                             
-  

INSCRIÇÕES OBSERVAÇÕES REFERÊNCIA COMPETÊNCIA VALOR
Inscrição em
Liquidação - - -  R$                                              

-  
 

ALOCAÇÃO DAS DESPESAS MUDANÇA DE VIGÊNCIA → 2/2/2027 - no contrato

2022NE000120
06 - (sei
1954769) Itens
1 ao 3

REFERÊNCIA COMPETÊNCIA Saldo Atual: 1955172  R$                                
1.502.945,40

licenças de
SOFTWARE - Itens
1, 2 e 3

Março/2022 Liquidar  R$                              
(1.502.945,40)

Código SIAFI: ICCT11221 SALDO FINAL  R$                                              
-  
 R$                                    
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2022NE000120
20 - (sei
1954769) Item
5

REFERÊNCIA COMPETÊNCIA Saldo Atual: 1955221  R$                                    
24.000,00

- - Liquidar  R$                                              
-  

Código SIAFI: ICCT11221 SALDO FINAL  R$                                   
24.000,00

2022NE000120
21 - (sei
1954769) Item
4

REFERÊNCIA COMPETÊNCIA Saldo Atual: 1955239  R$                                    
84.000,00

- - Liquidar  R$                                              
-  

Código SIAFI: ICCT11221 SALDO FINAL  R$                                   
84.000,00

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

1) Em consulta aos artigos 34, 35 e 36 da IN TSE nº 11/2021, 1790643, entende-se que a fiscalização ao emitir a Nota Técnica de
Atesto atendeu, quase na totalidade, às determinações da Instrução Normativa. Item a ser inserido, segundo art. 34 da IN: por
orientação da SAU, solicita-se à fiscalização que para as próximas notas técnicas seja evidenciada a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo no corpo da Nota Técnica de Atesto.

2) Após o pagamento, à fiscalização para ciência.

Para a confecção da presente NTLD foram realizadas verificações nos itens abaixo:

REGULARIDADE FISCAL
(1955151) - Datas de validade:

INSS e
CONJUNTA FGTS CNDT  Status: 

03/09/2022 31/03/2022 03/09/2022 REGULARIDADE
VÁLIDA

Caso haja irregularidade na emissão das Certidões, a liquidação da despesa será realizada com base no Parecer ASJUR nº
923/2013.
A fiscalização deverá notificar a empresa para regularização, conforme termos do contrato.

Relatório de Medição:
Eventuais
ocorrências
na NTA

Planilha de Faturamento: não se aplica

OBSERVAÇÃO 1: Essa contratação não envolve aferição de níveis mínimos de prestação de serviços.

Em atenção ao artigo 64 da Lei nº 4.320/64, a autorização final para o pagamento será fornecida pelo Ordenador de
Despesas e pelo Gestor Financeiro, mediante assinatura eletrônica de ordem bancária no SIAFI.

Com as devidas solicitações, encaminhe-se:

1) à COMPL, para apropriação da despesa, conforme valor expresso na nota fiscal 1954801;

2) à SEFIN, para emissão de Ordem de Pagamento e retenção/recolhimento de tributos;

3) à SEPCD, para conformidade dos registros de gestão;

4) à fiscalização, para ciência do pagamento.

KLAYTON DOS SANTOS ALVES
TÉCNICO(A) JUDICIÁRIO(A)

  Documento assinado eletronicamente em 14/03/2022, às 18:21, horário oficial de Brasília, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei
11.419/2006.

MAURO JOSÉ SILVA AMORIM
CHEFE DE SEÇÃO

  Documento assinado eletronicamente em 16/03/2022, às 14:34, horário oficial de Brasília, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1962322&crc=D703D02E, informando, caso não
preenchido, o código verificador 1962322 e o código CRC D703D02E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2022.

 

À COINF, COFIN e AJ-DG.

 

Senhores Coordenadores, Senhor Assessor,
 
Encaminho a V. Sas., para conhecimento, a resposta do

TSE, cf. Ofício nº 3922/2022 e Nota Técnica, ambos anexados no
evento nº 1134222, em face da consulta formulada por esta
Secretaria de Administração em relação à forma de como deve se
processar o pagamento das despesas oriundas da ARP TSE nº
1/2022.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/08/2022, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1134235 e o código CRC D3966EF8.

0004111-54.2022.6.02.8000 1134235v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
À SGO,
Sr. Chefe,
Diante do despacho GSAD (1134235), encaminho

os autos eletrônicos para que se avalie se utilizamos o mesmo
procedimento da orientação constante no Ofício TSE nº
3922/2022 (1134222).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 26/08/2022, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1135047 e o código CRC 9B113169.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
Ao senhor Coordenador da COFIN, para informar

que a nota de empenho 380/2022 foi ajustada, a partir da
provocação da SLC(1128569), com a previsão de pagamento
anual das licenças(1130704), conforme Ofício TSE nº
3922/2022(1134222).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 26/08/2022, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1135192 e o código CRC 67FF57D6.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
À GSAD,
Com manifestaçao da SGO (1135192) para ciência e

continuidade do feito.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 26/08/2022, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1135261 e o código CRC 5E2E65A1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
 
Superada a questão que envolvia a periodicidade do

pagamento das despesas, encaminho o feito à SLC para coleta
da assinatura do Desembargador Presidente no Contrato nº
27/2022.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2022, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1135341 e o código CRC 780E3B6B.
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Nº 169, segunda-feira, 5 de setembro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 40/2022; PA SEI TRE/AL nº 0005505-33.2021.6.02.8000; Fund. Legal:
Leis nº 10.520/02 e 8.666/1993 em consonância com o faculta o art. 191 da Lei nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos); Partes: a União, através do
TRE/AL, e a empresa EXPLORATA PRODUTORA LTDA-ME, CNPJ nº 19.206.602/0001-28;
Objeto: prestação de serviços de filmagem, com monitoramento e transmissão simultânea
pelo YOUTUBE, e produção do material gravado, dos procedimentos de Auditoria de
Funcionamento das Urnas Eletrônicas sob condições normais de uso, a serem realizados
nas Eleições de 2022, em 1º turno e 2º turno, se houver, em local a ser definido, a ser
realizado de acordo com a demanda, nas condições e especificações descritas no edital e
seus anexos. Valor total: R$ 138.900,00 (cento e trinta e oito mil e novecentos reais),
sendo R$ 69.450,00 (sessenta e nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) para o Primeiro
Turno e R$ 69.450,00 (sessenta e nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) para o
Segundo Turno, se houver. Vigência: a partir da data de sua assinatura (02/09/2022), até
15 de novembro de 2022, salvo alteração por motivo de força maior.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 27/2022; PA SEI nº 0004111-54.2022.6.02; Fund. Legal: nº 8.666/1993
e nº 10.520/2002. Partes: a União, através do TRE/AL, CNPJ nº 06.015.041/0001-38 e a
DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 09.650.283/0001-91; Objeto:
Contratação de subscrições de solução de antivírus com EDR para estações e servidores,
serviço de instalação e transferência de conhecimento, com pagamento anual, pelo
período de 60 meses, conforme especificações, exigências e prazos constantes do Anexo I
do Edital da Licitação e a proposta da contratada; Valor total: R$ 96.550,00 (noventa e seis
mil, quinhentos e cinquenta reais); Vigência: da data de publicação do extrato do contrato
no Diário Oficial da União com duração de até 60 (sessenta) meses; Assinatura:
18/08/2022.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: Acordo de Cooperação Técnica; Processo TRE/AL nº 00005475-95.2021.6.02.8000;
Partes: União, através do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS e o BANCO DO
BRASIL, CNPJ nº 00.000.000/0001-91. Objeto: operacionalização do pagamento do auxílio-
alimentação aos colaboradores (mesários, coordenadores de local de votação e pessoal de
apoio logístico) convocados para as Eleições 2022, para a realização tanto do 1º turno
quanto do 2º turno, se houver, por meio de aplicativo desenvolvido pelo BANCO
denominado CARTEIRA bB ou por transferência bancária com uso de chave Pix CPF; O valor
a ser concedido para crédito na Carteira bB de cada um dos colaboradores convocados
será de até R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), por turno; Vigência: 90 (noventa) dias antes
da realização do 1º turno das Eleições 2022 até 90 (noventa) dias depois da data prevista
para o 2º turno. Assinatura: 02/09/2022.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo SEI nº 0002250-33.2022.6.02.8000;
O Des. Otávio Leão Praxedes, Presidente do TRE/AL, em 01/09/2022,

RATIFICOU, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o reconhecimento da dispensa
de Licitação, objetivando a contratação direta da empresa DOSVOX DISTRIBUIDORA
LTDA. (BUKONE), inscrita no CNPJ sob o nº 39.565.838/0001-68, com vistas à aquisição
mediata de itens acessórios para manutenção das instalações de infraestrutura de rede
deste Regional, pelo valor de R$ 3.758,00 (três mil setecentos e cinquenta e oito
reais); e AUTORIZOU a contratação, com fulcro no artigo 24, inciso V, da Lei nº
8.666/1993.

Maceió/AL, 2 de setembro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 40/2012; Processo SEI nº 0001508-
18.2016.6.02.8000; Fund. Legal: art. 62, parágrafo 3º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e
alterações, e no Parágrafo Segundo, da Cláusula Quinta do Contrato original; Partes: União,
através do TRE/AL e o Sr. Manoel dos Santos Farias, CPF sob o nº 373.624.614-53; Objeto:
a) prorrogação da vigência do contrato por 60 (sessenta) meses; b) retificação da ordem
dos parágrafos constantes na Cláusula Quinta do Contrato; c) alteração do Parágrafo
Quarto da Cláusula Quarta, para que passe a constar a seguinte redação: "O reajuste de
que trata o parágrafo acima ocorrerá anualmente e de forma automática"; Assinatura:
11/08/2022; Valor mensal: R$ 2.415,00; Valor total: R$ 144.900,00.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, no uso de suas atribuições regimentais,
considerando o que consta nos autos do Processo SEI 0004543-56.2021.6.02.8502, vem
proceder NOTIFICAÇÃO à empresa STAFF APOIO ADMINISTRATIVO TERCEIRIZADO LTDA ,
inscrita no CNPJ sob o nº 03.147.978/0001-79, para, apresentar, querendo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta notificação, as justificativas e juntadas de
documentos que entender necessárias e convenientes, em face do descumprimento das
obrigações assumidas, sob pena de aplicação de multa de 10% sobre o valor total da
contratação e impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de 1 (um) ano, e, descredenciamento do SICAF, ou dos sistemas de
cadastramento de fornecedores, nos termos do que estabelece o artigo 7º e o inciso XIV
do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, com base na Cláusula Doze, Parágrafo terceiro, "b", b.3,
do Contrato nº 30/2022. O inteiro teor do processo poderá ser disponibilizado, caso o
notificado tenha interesse, mediante solicitação feita através do e-mail: slc@tre-al.jus.br e
as eventuais justificativas e juntada de documentos devem ser encaminhadas para os e-
mails: sad@tre-al.jus.br e eje@tre-al.jus.br;

LUCAS CAVALCANTI GOMES
Analista Judiciário

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2022

Processo Administrativo SEI nº 0004366-12.2022.6.02.8000;

O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES,

HOMOLOGOU, em 01/09/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 79/2022,

que tem por objeto a aquisição de 2 (dois) veículos automotores de passeio,

tipo sedan, de acordo com as quantidades, especificações e condições descritas

no Termo de Referência aprovado pela Presidência deste regional, Edital e

Anexos, adjudicado à empresa: AUTOFORTE VEICULOS LTDA., inscrita no CNPJ

sob o n° 01.451.344/0001-80, pelo valor total de R$ 339.820,72 (trezentos e

trinta e nove mil, oitocentos e vinte reais e setenta e dois centavos); e

AUTORIZOU a contratação com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº

10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº

8.666/93.

Maceió/AL, 2 de setembro de 2022.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie:Ata de Registro de Preço nº 121/2022. Processo nº 4.826/2022-SAO contratada N

S LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ 42.403.306/0001-39. Objeto: Bebedouro para

garrafão de 20L (30 UN), valor unitário R$ 570,00. Validade do Registro: de 02/09/2022 a

09/09/2023.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: CONTRATO 059/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. OBJETO:
Serviços continuados de limpeza. VALOR TOTAL: R$ 5.041.050,71. FUNDAMENTO LEGAL: Lei
8.666/93 e Pregão nº 013/2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.37.02;
Ações 02.122.0033.20GP.0029 e 02.061.0033.4269.0001. Processo SEI nº: 0011260-
54.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses a partir de 14/09/2022.
ASSINATURA: 02/09/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e a Sra.
Luanna Simões Pereira, pela Contratada.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0008357-12.2022.6.05.8000. OBJETO: Curso "MD-100 - WINDOW S

10". FAVORECIDO: GREEN TREINAMENTO LTDA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, II, c/c

art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.40.20.

Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR: R$ 11.900,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de

Campos Vieira, em 01/09/2022.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 16/2022. Órgão Gerenciador: TRF5ªRegião.

Fornecedor: SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A CNPJ n°

09.461.647/0001-95 PAV n° 0001346-87.2022.4.05.7000-TRF5ªRegião. Objeto: Contratação

de empresa especializada para a aquisição de serviço de emissão de certificados digitais e

visitas técnicas, sob demanda, para o TRF5ªR. (Órgão Gerenciador) JFSE, JFCE, JFAL (Órgãos

Participantes). Fundamento Legal: Pregão nº21/2022-TRF5ªR. Lei nº 10.520/02,

Dec.3.555/00, Decretos: 3.693/00 e 3.784/01, Dec.10.024/19, L.C.123/06, Dec.8.538/15,

Dec.7.892/2013, Dec.7.174/10, I.N.01/19-SEGES/ME, Res. CJF nº 279/13, Port.443/18-

MPDG, I.N.05/17-SEGES/MPDG I.N.73/20- SEGE/ME e Lei nº 8.666/93. Preço Global

Registrado: R$ 161.010,00 (cento e sessenta e um mil e dez reais). Vigência: 12 (doze)

meses, contados da data da assinatura. Assinatura: 02/09/2022. Assinam: Marcelo Nobre

Tavares, Diretor da Diretoria Administrativa-TRF5ªR. e Pauliane de Sousa Queiroz,

representante da RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

EXTRATO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo SEI nº 0000381-62.2022.6.01.8000. Espécie:Termo de Cooperação

Técnica nº. 02/2022 Participes: Tribunal Regional Eleitoral do Acre, CNPJ n.

05.910.642/0001-41 e Tribunal Regional Eleitoral Do Amazonas, CNPJ n.

05.959.999/0001-14. Objeto: é o apoio especializado em arquivologia, por meio

do servidor Osmarino Rodrigues Valcácio Júnior, Técnico Judiciário do quadro

efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, para auxiliar o Tribunal

Regional Eleitoral do Acre na elaboração de sua Política de Gestão documental

e na implantação de repositório arquivístico digital confiável (RDC-Arq.),

viabilizando assim o cumprimento da Resolução n. 324/2020 do Conselho

Nacional de Justiça. Vigência: 31/08/2022 a 31/08/2023. Data de assinatura:

31/08/2022. Assinam: Des. Francisco Djalma da Silva, Presidente do TRE-AC, e

Jorge Manoel Lopes Lins, Presidente do TRE-AM.
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E-mail - 1142990

Data de Envio: 
  05/09/2022 14:46:31

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    administrativo@dfti.com.br
    fabricio@dfti.com.br

Assunto: 
  Contrato nº 27/2022 - assinado, para acompanhamento. 

Mensagem: 
  
Prezado Sr. Fabrício Bombarda Guedes,

Representante da empresa DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

Segue, em anexo, Contrato nº 27/2022 do TRE-AL, assinado pelas partes, para acompanhamento.

O extrato do Contrato Nº 27/2022 foi publicado no DOU, em 05/09/2022, conforme publicação também
anexada.

OBS: Solicitamos confirmar o recebimento do documento.

Atenciosamente,

Isabelly Silva Alves
Estagiária SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

Anexos:
    Contrato_1141317_Contrato_n__27_2022.pdf
    Publicacao_1142966_Publicacao_05_09.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de setembro de 2022.
À SCON, 
 
Para registro contábil do Contrato nº 27/2022. 
 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
05/09/2022, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 05/09/2022, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1142993 e o código CRC 944B0413.
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Publicação do Extrato do Contrato no DOU (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=530&pagina=193&data=15/06/2022)

(https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_ct_232022.pdf)Inteiro Teor do Processo SEI
(https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_ct_242022.pdf)

Número 25/2022 (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/contratos/2022/contrato_252022.pdf) 
Nº do Processo: 0001968-92.2022.6.02.8000

Objeto: Aquisição de 450 (quatrocentos e cinquenta) urnas de lona de modo a atender a uma eventual necessidade diante da
impossibilidade de dar-se prosseguimento à votação por meio de urnas eletrônicas nas seções eleitorais de Alagoas, obedecidas
as condições do instrumento convocatório e respectivos anexos.

Valor: R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais).

Vigência: 04 (quatro) meses, a contar do primeiro dia útil após a data de sua publicação (17/06/2022) e observará o disposto no art.
57 da Lei 8.666/1993.

Contratada: DIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.453.443/0001-02.

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=530&pagina=193&data=15/06/2022)

Inteiro Teor do Processo SEI (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_ct_252022.pdf)

Número 26/2022 (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/contratos/2022/contrato_262022.pdf) 
Nº do Processo: 0002078-91.2022.6.02.8000

Objeto: Contratação de empresa especializada nos serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite –
GPS/GPRS/SATELITAL, com a disponibilização de equipamentos instalados em comodato.

Valor: R$ 10.063,20 (dez mil, sessenta e três reais e vinte centavos)

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do Contrato (23/06/2022).

Contratada: M P RASTREAMENTO E TECNOLOGIAS EIRELI, CNPJ nº 31.134.394/0001-02;

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=530&pagina=142&data=27/06/2022)

Inteiro Teor do Processo SEI (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_ct_262022.pdf)

Número 27/2022 (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/contratos/2022/contrato_272022.pdf) 
Nº do Processo: 0004111-54.2022.6.02.8000

Objeto:  Contratação de subscrições de solução de antivírus com EDR para estações e servidores, serviço de instalação e
transferência de conhecimento, com pagamento anual, pelo período de 60 meses, conforme especificações, exigências e prazos
constantes do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 84/2021 do TSE e a proposta da contratada. 

Valor: R$ 96.550,00 (noventa e seis mil, quinhentos e cinquenta reais)

Vigência: 60 (sessenta) meses, contados a partir da data da Publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial da União
(05/09/2022).

Contratada: DFTI – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 09.650.283/0001-91;

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=530&pagina=196&data=05/09/2022)

Inteiro Teor do Processo SEI (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_ct_272022.pdf)

Número 28/2022 (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/contratos/2022/contrato_282022.pdf) 
Nº do Processo: 0002231-27.2022.6.02.8000

Objeto: Prestação de serviços de impermeabilização com manta asfáltica tipo 3, de 4mm, com película de alumínio, com
fornecimento de material e mão de obra.
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SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  05/09/22  17:15     NS                               USUARIO : MAGDA          
  DATA EMISSAO      : 31Ago22   VALORIZACAO : 31Ago22  NUMERO  :
2022NS003578   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 09650283/0001-91 - DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATI
  TITULO DE CREDITO : 2022RC000141            DATA VENCIMENTO  : 05Set22        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO N.º 27/2022 (1141317), CUJO OBJETO É A
CONTRATAÇÃO DE SUB
  SCRIÇÕES DE SOLUÇÃO DE ANTIVÍRUS COM EDR PARA ESTAÇÕES E SERVIDORES,
SERVIÇO D
  E INSTALAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, COM PAGAMENTO ANUAL.
SEI 0004111
  -54.2022.6.02.8000.                                                           
                                                                               
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 09650283000191                 812310201                            
                                                                       96.550,00
  LANCADO POR : 52741478449 -  MAGDA                           05Set22   17:13  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA 
-------------------------------------xxx----------------------------------------                 
                                                                                
  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  05/09/22  17:15                                      USUARIO : MAGDA          
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM
EXECUÇÃO               
  CONTA CORRENTE  : N 09650283000191                                            
  DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                                
                               SALDO ANTERIOR A 01AGO                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    31Ago 070011 00001 NS003578 541404           96.550,00C           96.550,00C
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  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET
                                                                                
                                                                               
 

Documento assinado eletronicamente por MAGDA VIEIRA LINS, Analista Judiciário,
em 05/09/2022, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1143327 e o código CRC 777DD840.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que nesta data registrei
no SIAC - Sistema de Acompanhamento de Contratos, o Contrato nº
27/2022, observando que ainda não foram anotados dados referentes
à gestão. Do que, para constar, eu, Isabelly Silva Alves, Estagiária da
Seção de Licitações e Contratos do TRE-AL, lavrei a presente
certidão, que segue assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
05/09/2022, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 05/09/2022, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1143395 e o código CRC C6657F90.

0004111-54.2022.6.02.8000 1143395v2
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Extrato Contrato 05/09/2022

Dados do Contrato - Contrato num.: 00027/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Número do instrumento: 00027/2022 Fornecedor: DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF/ID Genérico: 09.650.283/0001-91

Processo Núm.: 0004111-54.2022.6.02 UG Recurso: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Data Assinatura: 18/08/2022 Tipo do Contrato: Contrato

Tipo Licitação: Pregão Número Licitação: 00084/2021

Data Vigência Início: 05/09/2022 Data Vigência Fim: 05/09/2027

Valor Global: 96.549,06 Núm. Parcelas: 60 Valor Parcial: 1.609,15

Valor Acumulado: 96.549,00 Total Desp. Acessórias: 0,00

Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÕES DE SOLUÇÃO DE ANTIVÍRUS COM EDR PARA ESTAÇÕES E SERVIDORES, SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE

CONHECIMENTO, COM PAGAMENTO ANUAL, PELO PERÍODO DE 60 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS

E PRAZOS CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DA LICITAÇÃO Nº 84/2021 DO TSE E A PROPOSTA DA CONTRATADA.

Informação Complementar: 

Unidade Gestora: 070011 - ISABELLY SILVA ALVES Página 1
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Extrato Contrato 05/09/2022

Histórico do Contrato - Contrato num.: 00027/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Histórico
Tipo Número Data Assinatura Data Início Data Fim Valor Global Parcelas Valor Parcela

Contrato 00027/2022 18/08/2022 05/09/2022 05/09/2027 96.549,06 60 1.609,15

Observação CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0004111-54.2022.6.02

Unidade Gestora: 070011 - ISABELLY SILVA ALVES Página 2

Publicação no ComprasNet - CT nº 27/2022 (1143424)         SEI 0004111-54.2022.6.02.8000 / pg. 239



Extrato Contrato 05/09/2022

Responsáveis - Contrato num.: 00027/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Ativos

Inativos

Unidade Gestora: 070011 - ISABELLY SILVA ALVES Página 3
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Extrato Contrato 05/09/2022

Execução Orçamentária e Financeira - Contrato num.: 00027/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Empenhos R$

Número Empenhado A Liquidar Liquidado Pago RP Inscr. RP A Liq. RP Liquidado RP Pago

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora: 070011 - ISABELLY SILVA ALVES Página 4

Publicação no ComprasNet - CT nº 27/2022 (1143424)         SEI 0004111-54.2022.6.02.8000 / pg. 241



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de setembro de 2022.
À SEIC, 
 
Para eventual atualização do Portal da

Transparência. 
 
Em paralelo, à SAD, 
 
Para as providências de nomeação da gestão do

Contrato nº 27/2022 - TRE/AL. 
 

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
05/09/2022, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 05/09/2022, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1143425 e o código CRC B464CB6E.
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